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 Zondag in oktober, week 40, 2021 

Bloemengroet 
Zondag 3 oktober 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(Israëlzondag) 

Kindernevendienst 

18.30 Neerijnen:  

Prop. H. Meijer uit Zoe-

termeer 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 10 oktober 

10.00 Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

(bediening Heilige Doop) 

18.30 Waardenburg 

ds. D.M. Elsman (Rijssen) 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V) 

 

Maandag, Oude School 

Catechisatie, 18.30 uur 

Doopzitting, 19.30 uur 

 

Maandag, Consistorie W. 

Gebedskring, 19.30 uur 

(elke 1e ma. v/d maand) 

 

Dinsdag, Oude School 

Kerkenraad, 19.30 uur 

 

Kopij nieuwsbrief voor 

don. 18.00 aanleveren bij 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418 651539)  

 

Scriba: G. de Kock scri-

ba@hervormd waarden-

burgneerijnen.nl (0418 

592043)  

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

 
Israëlzondag 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zie, hoe goed en hoe lieflijk 

is het dat broeders  

ook eensgezind  

samenwonen  
 

(Ps. 133: 1b) 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Jan de Jongh (Zandweg 12, 4181 PL, Waardenburg) i.v.m. zijn 25 

jaar koster zijn. Dit hebben we aandacht gegeven op de laatst gehouden startdag. Ook op 

deze dag zeggen we met allen in de kerk en met de online kerkgangers: Jan, Bedankt!  

 

We danken en bidden voor...   

• Israël i.v.m. Israëlzondag. 

• Onze kosters en in het bijzonder Jan de Jongh (zie bloemengroet). 

• Onze zieken algemeen. 

 

Israël zondag (info van CIS, Centrum Israël Studies) 

Wat hebben we als kerk met Israël? Telkens benadrukken de apostelen het belang om 

daarover na te denken. We zijn verbonden door het Oude Testament. We hebben het 

Woord van God samen met Israël. De kerk mag delen in de hoop van Israël en het verbond 

met Israël. Daarom weten we ons betrokken op de geschiedenis waar Israël uit leeft, de 

aartsvaders, de wetgeving, de betekenis van de feesten en de tempeldienst. Door Christus 

worden gelovigen uit alle volken mede-erfgenamen, die delen in wat God eerst aan Israël 

beloofde (Efeziërs 2 en 3). Dat is de zegen waar je in mag delen met Israël! Dat die zegen 

niet alleen voor Israël bedoeld is, heeft God al aan Abraham beloofd. God gaf hem een 

speciale zegen. Maar Hij onderstreepte daarbij dat die ook verspreid zou gaan worden 

over de hele wereld! ‘U zult tot een zegen zijn’, zei God tegen hem, en ‘in u zullen alle ge-

slachten van de aardbodem gezegend worden.’ Deze woorden uit Genesis 12 klinken als 

een echo door het hele boek Genesis, als belofte aan Abraham, Izaäk en aan Jacob. Pe-

trus herinnert aan deze belofte in Handelingen 3:25. Nu Jezus Christus gekomen is en de 

heilige Geest is uitgestort, wordt de zegen van Abraham daadwerkelijk verspreid over de 

hele wereld. Maar, zo onderstreept Petrus, het blijft de zegen van Abraham. Ook de apos-

tel Paulus verwijst naar deze belofte uit Genesis. Als gelovigen uit de heidenen verbonden 

worden met Christus, delen zij in de zegen van Abraham, schrijft hij (Galaten 3:8,9).  

 

Terugblik startdag seizoen 2021-2022 

Wat kijken wij als 10 plus club terug op een geslaagde startdag van j.l. zaterdag 18 sep-

tember. Wat zijn we dankbaar dat we na een lange tijd weer een gemeente-startdag moch-

ten houden. Na een lange tijd mochten we elkaar weer ontmoeten in grote gezelschap en 

wat we hebben begrepen heeft iedereen er van genoten om elkaar weer te zien. De vrijwil-

lige bijdrage heeft het mooi bedrag van 1824,00 euro opgeleverd, allen heel hartelijk be-

dankt! Hartelijke Groet, Mirjam, Woutine, Martine, Lianne, Reyka, Astrid en Marlies! 

 

Solidariteitskas 

Vanuit de kerkvoogdij komt de vraag aan de leden of ze in hun administratie willen contro-

leren of ze de alom bekende acceptgiro met het tientje al hebben voldaan of indien moge-

lijk hiervoor kunnen zorgdragen. Groeten. College van kerkrentmeesters.  

 

Consulent en bijstand pastoraat  

De kerkenraad heeft goede vorderingen gemaakt zowel in het zoeken naar een consulent 

en een bijstand in het pastoraat voor de catechese en pastoraat. We hopen u, na de ker-

kenraadsvergadering van aanstaande dinsdagavond, in de volgende nieuwsbrief daarvan 

op de hoogte te stellen. 


