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 Week 44, 31 oktober, 2021 

Bloemengroet 
Zondag 31 oktober 

(wintertijd) 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(afscheidsdienst) 

18.30 Waardenburg 

ds. M. Messemaker uit 

Ridderkerk 

1. Kerk 

2. GZB: Najaarszendings-

collecte  

3. Onderh. kerkgebouwen 

(na de avonddienst wordt 

het Lutherlied gezongen 

i.v.m. Hervormingsdag) 

 

Woensdag 3 november 

Dankdag gewas-arbeid  

11.00 Neerijnen 

ds. J. van Dijk uit Ridder-

kerk 

19.30 Neerijnen 

ds. W.C. Meeuse uit 

Sliedrecht 

Dankdagcollecte 

    

Zondag 7 november 

10.00 Neerijnen 

ds. P.J. den Admirant uit 

Apeldoorn 

18.30 Neerijnen 

kand. J. van Eijsden uit 

Driebruggen 

1. Kerk 

2. Plaatselijk jeugdwerk 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V) 

Maandag, Consistorie 

Waardenburg, 19.00 uur 

Gebedskring 

 

Dinsdag Oude School, 

18.30 uur, catechisatie 

o.l.v. dhr. D. Burggraaf 

 

Kopij nieuwsbrief voor 

don. 18.00 aanleveren bij 

scriba: G. de Kock scri-

ba@hervormd waarden-

burgneerijnen.nl (0418 

592043)  

 

 

 

        

 

En dit zijn de laatste 

woorden van David. 

(2 Sam. 23: 1a) 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: 

‘Laatste woorden’ 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar de geloofsgemeenschap van de Karen, in de persoon van Samuël 

Noe. We wensen de Karen Gods zegen, nu zij sinds een periode, in een andere deel van de 

Betuwe, hun diensten beleggen. We danken God dat we elkaar mochten leren kennen. 

 

We danken en bidden voor...   

• De zegen van de aanwezigheid van het Levende Woord op deze Hervormingsdag 

• Het afscheid van familie Schonewille i.v.m. vertrek naar Ochten 

• De leiding van God in het proces van het beroepen van een nieuwe predikant 

• De zieke gemeenteleden en de zorgen t.a.v. oplopende coronabesmettingen 

• De geloofsgemeenschap van de Karen 

• GZB najaarszendingscollecte (Pygmeeën in Afrika) 

 

GZB najaarszendingscollecte 

Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd, uitgebuit en geminacht. Ze 

leven in grote armoede en gaan nauwelijks naar school. De GZB wil samen met de kerk 

omzien naar deze bevolkingsgroep in Congo en Gods liefde met haar delen. De opbrengst 

van de najaarscollecte is hiervoor bestemd. Laten we in liefde omzien naar Pygmeeën! 

 

Dankdag 

Woensdag is het dankdag. Het thema waar de kinderen in de ‘schooldienst’ mee bezig 

zullen zijn, is ‘Dankend doorgaan’. Als Noach na ongeveer een jaar in de ark weer naar 

buiten mag, gaat hij niet gelijk puinruimen en bouwen, maar brengt een brandoffer om 

God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden. Hierin valt een lijn te trekken naar 

de kinderen, die na het afgelopen jaar wel begrijpen hoe het is om beperkter te leven. Wil-

len zij op dankdag, net als Noach, de Heere danken en (weer) helemaal voor God leven?   

 

Oliebollenactie 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november staat er weer een oliebollenkraam bij de Coöp-

supermarkt in Waardenburg. U kunt op beide dagen vanaf 9.00 uur terecht om de oliebol-

len te kopen. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze kerken. 

 

Jarigen 80+ 

Op 4 november hoopt jarig te zijn N.M.G. van Rijswijk - van Wijk (Dorpsstraat 4, 4181 BN, 

Waardenburg en op 5 november dhr. G. van Loenen (Steenweg Noord 50, 4182 PB, Neerij-

nen). Van harte Gods zegen over het nieuwe levensjaar en een mooie verjaardag. 

 

Afscheid familie Schonewille 

Deze gemeenteberichten zijn de laatste berichten die ik maak als gemeentepredikant van 

Hervormd Waardenburg-Neerijnen. Negen jaar hebben we met ons gezin in uw midden 

mogen wonen, voor ons was het een gezegende periode, waarop we met heel veel dank-

baarheid terugkijken. Bedankt voor al uw warme meeleven en gebed in de afgelopen 9 

jaar. Ook alvast voor de afscheidsavond en de afscheidsdienst en het afscheidscadeau, 

waarvoor geld werd ingezameld, veel te gek. Tot slot, Houdt het oog op de Heere Jezus, die 

in het ’schip’ van de kerk de Aanwezige blijft. Hij is met zijn Geest met ons ‘alle dagen’. Zo 

kunnen en mogen we met moed verder reizen naar zijn Toekomst. Alle lof aan Hem!  Na-

mens het gezin, ds. K.E. Schonewille (nieuwe adres: Molendam 20, 4051 BJ, Ochten). 


