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Morgendienst:
‘Wees waakzaam’.

Lucas 12:35-40
Avonddienst

‘een geest van kracht en
liefde en bezonnenheid’.
1 Timotheüs 1: 7

Week 47

zondag 21 november 2021

eeuwigheidszondag

Bij de diensten
Eeuwigheidszondag.
Bloemengroet Vanmorgen klinken de namen van leden van onze gemeente waarvan we
het afgelopen kerkelijk jaar afscheid hebben moeten nemen. De namen worden opgelezen, een
moment van stilte en bezinning volgt. Een ieder heeft zijn herinneringen en gedachten. We heten
nabestaanden van de overledenen van harte welkom. Prop. H.H. de Mots zal de dienst leiden.
Vanavond gaat voor ds. J. van Rumpt uit Barneveld. We wensen elkaar gezegende diensten.
In het kerkelijk jaar 2021 zijn overleden:
op 10 december, de heer Pieter Adrianus van Brummelen, 81 jaar
op 20 december, de heer Adrianus Mijdam, 88 jaar
op 22 december, mevrouw Hendrika Cornelia van Leerdam-van den Heuvel, 85 jaar
op 7 januari, mevrouw Jilia Antonia van Stuivenberg-van Staveren, 73 jaar
op 10 januari, mevrouw Maria Cornelia van den Dungen-van Weelden, 84 jaar
op 11 februari, de heer Jan Piet Verstegen, 88 jaar
op 17 februari, mevrouw Willemijntje van Mourik-van de Kamp, 84 jaar
op 1 maart, mevrouw Anja Jacqueline van Rhijn-van Deutekom, 63 jaar
op 21 maart, mevrouw Maria Wilhelmina van Os-Ilmer, 92 jaar
op 25 maart, mevrouw Cornelia Scheurwater-van Baaren, 82 jaar
op 2 april, mevrouw Johanna Visscher-van Os, 97 jaar
op 9 april, mevrouw Maartje Waas-van Dijk, 91 jaar
op 16 juni, de heer Kees Dekker, 76 jaar
op 25 juni, mevrouw Jantje van Staveren-van der Pol, 90 jaar
op 6 september, mevrouw Pieternella Elizabeth Klip-van Rijswijk, 93 jaar
op 1 november, de heer Gerrit van Loenen, 83 jaar
op 18 november, de heer Mathijs Middelkoop, 83 jaar
Voorbede We danken voor het 50 jarig huwelijksjubileum van Arnold en Ina van Wijk.
We bidden voor hen die een geliefde hebben verloren het afgelopen jaar.
We bidden voor mevrouw J. Middelkoop-van Empel, haar kinderen en kleinkinderen, die de
afgelopen week een man, vader en opa moeten missen.
We bidden voor hen waar zorgen zijn door eenzaamheid of verdriet, door lichamelijke of psychische
klachten. We bidden voor de wereld om ons heen.
Overleden Op 18 november is overleden ons gemeentelid de heer Mathijs (Thijs) Middelkoop,
Dr. Kylstradreef 20, 4181BP Waardenburg. Onlangs mocht hij 83 jaar worden. Trouwe kerkganger,
samen met zijn vrouw, tot corona alles anders maakte. Actief binnen onze gemeente. Wij wensen
zijn vrouw, (klein) kinderen en familie Gods troost en nabijheid toe. Gelegenheid tot condoleren
is op dinsdag 23 november van 19.30 tot 20.30 uur in de Oude School. De rouwdienst is op
woensdag 24 november om 13.30 uur in de Oude School, waarna rond 14.30 uur de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kaalakkerstraat in Waardenburg.
Bloemen De bloemen gaan naar Arnold en Ina van Wijk, Peperstraat 3,4181AC Waardenburg.
Op 19 november waren zij 50 jaar getrouwd. Een gouden huwelijksjubileum! Geweldig dat ze dat
mogen meemaken. Ze horen bij die grote groep vrijwilligers binnen de kerk waar we nooit vergeefs
een beroep op kunnen doen. We wensen hen nog veel goede en gezegende jaren toe, met Arno en
Corina en allen die hen dierbaar zijn.
Tachtigers Vandaag herdenkt de heer G.H.H. de Jongh, Steenweg 28, 4181AL Waardenburg zijn
tachtigste geboortedag.. Vanmorgen zit hij achter het orgel. We hopen dat zijn vingers soepel blijven
en hij onze samenzang nog lang mag begeleiden. Mevrouw G. Kruissen-van Oort, Meerwijk 15,
4181AW in Waardenburg hoopt vrijdag 26 november haar verjaardag te vieren.
Een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

Voor alle datums: D.V.
Zondag 21 november
10.00 uur Waardenburg
Prop. H.H. de Mots uit
Ridderkerk
Eeuwigheidszondag
geen kindernevendienst
18.30 uur Neerijnen
Ds. J. van Rumpt uit
Barneveld
1. Kerk
2. Lokale voedselbank
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 28 november
1e advent
10.00 uur Waardenburg
Ds. J. Broekman uit
Lopikerkapel
voorbereiding HA
kindernevendienst
18.30 uur Waardenburg
ds. W.M. Roseboom uit
Herwijnen
1. Kerk
2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda:
Dinsdag, Oude School
geen catechisatie
Vrijdag, Oude School
18.45 uur, jeugdclubs
Vacatures kerkenraad,
denkt u mee voor namen
ouderlingen/diaken.
Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren bij de scriba:
G. de Kock,
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
tel. 06 39182700
Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)

