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In de morgendienst
staat centraal:

Hizkia
(2 Koningen 18)
In de avonddienst:

Ruth

Week 48

zondag 28 november 2021 1e advent

Bij de diensten In de morgendienst heten we ds. Broekman welkom. In onze vorige vacante
periode
(2012) was hij onze consulent. We staan stil bij de voorbereiding op de viering van het
Bloemengroet
Heilig Avondmaal. In de avonddienst de huidige consulent, ds. Roseboom uit (ook) Herwijnen.
Bloemen De bloemen gaan ter bemoediging naar dhr. en mevr. Van Staveren, Pr. Willem-Alexander
straat 4, 4181 BA in Waardenburg. Er zijn zorgen om de gezondheid van mevrouw. Van Staveren.
Gemeente zijn we samen, laten we ook samen elkaar ondersteunen met gebed en hulp waar nodig.
Voorbede We hebben heel veel redenen om telkens weer te danken. En zoveel redenen om te bidden voor hen waar zorgen zijn, zowel psychisch als lichamelijk. We bidden dat medewerkers in de
zorg en ondersteunende beroepen hun werk kunnen blijven uitvoeren. We bidden voor mevr. Middelkoop-van Empel die, met de (klein)kinderen, afgelopen week aan het graf van haar man stond.
Hartelijke groet uit Ochten Hier een berichtje van de familie Schonewille uit Ochten om door te
geven dat we jullie missen, ook al zijn we tegelijk dankbaar dat we een nieuw begin mochten maken in een gemeente, die ons warm ontvangen heeft, zoals jullie dat ook altijd voor ons waren. We
willen via dit bericht u en jou nogmaals bedanken voor het mooie afscheid, dat jullie ons gegeven
hebben. Ik werk op dit moment op de laptop, die ik van jullie mocht ontvangen. In die zin denk ik
steeds aan Waardenburg-Neerijnen, als ik mijn werk doe als dominee. Zusters en broeders, wees
geduldig in het zoeken naar een nieuwe herder en leraar. Zoek de Heere hiervoor in het gebed en
steun als christelijke gemeente de kerkenraad en de beroepingscommissie in hun belangrijke taak.
Daar zal de Heere zijn zegen over geven. In liefde met u verbonden. Ds. en familie Schonewille.
Kerkenraad Het is bijna weer einde van een jaar, dat betekent meestal mutaties in de kerkenraad.
Ook dit jaar. Bij de ouderlingen zijn drie vacatures, diaken Jonkers is aftredend en stelt zich niet
herkiesbaar en ouderling kerkrentmeester Van de Scheur is aftredend en herkiesbaar. U kunt
namen indienen van broeders die u geschikt acht voor een ambt. Wilt u dat uiterlijk 4 december
schriftelijk (p.a. Dorpsstraat 27, 4181 BM Waardenburg) of per mail (scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl) door geven aan de scriba.
Tachtigers Morgen, maandag 29 november gedenkt mevrouw C.H. Timmer-van Driel (Emmalaan
28, 4191 EK Geldermalsen) haar verjaardag. Op 2 december de heer J. van Doesburg (Donjon 21,
4181 DE Waardenburg). Wij wensen hen een gezegend nieuw levensjaar toe,
Verantwoording september 2021 Kerk 1.082,90; Instandhouding predikantsplaats 130,10; Fonds
onderhoud gebouwen 447,80; Algemeen diaconale doeleinden 290,10; Woord en Daad Sponsorkind 171,55; Stichting Vrienden van De Hoop 160,45; Via De Kock 10,00 voor kerk. Allen dank!
Verkoopactie oliebollen en erwtensoep De op vrijdag 19 en zaterdag 20 november jl. gehouden
verkoopactie van oliebollen en erwtensoep was zeer geslaagd. Er waren veel bestellingen en ook
verliep de verkoop goed bij het kraampje bij de Coop. En de oliebollen vonden gretig aftrek in het
buitengebied, waar ze huis-aan-huis zijn verkocht. Dank aan alle kopers en helpers aan deze actie.
De verkoopactie heeft het mooie netto resultaat opgeleverd van € 3.563! De onderhoudscomm.
Kindernevendienst (heeft vorige week in de begeleidende mail gestaan, let op het onderste deel)
Voor de komende tijd, zolang het nodig is rondom corona, zullen we als het knd is de kinderen voorafgaand aan de dienst al willen ontvangen in de Oude School. Ze zullen dan de gehele dienst bij de
knd zijn. Zo blijft er ruimte in de kerk vrij voor meer ouderen. Wel willen we graag weten wie er dan
komen. We maken hiervoor een app groep aan. Wil je je hier voor aanmelden stuur dan graag even
een appje naar Trudy, 06 10517743. We hopen zo de kinderen mooi betrokken te houden.
Let op!! Wilt u bij het aanmelden ermee rekening houden dat de kinderen naar de knd gaan. Graag
het aantal opgeven dat in de kerk aanwezig zal zijn. Dan kunnen we meer ’ouderen’ uitnodigen !!

(Ruth 1)

Voor alle datums: D.V.
Zondag 28 november
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.
Zondag 5 december
10.00 uur Neerijnen
Ds. M. Aangeenbrug
uit Apeldoorn
Viering Heilig Avondmaal
Geen kindernevendienst
18.30 uur Neerijnen
Ds. B.J. van der Kamp
uit Harderwijk
Dankzegging viering HA
1. Kerk
2. Groot Nieuws Radio
3. Instandh. pred.plaats
Agenda:
Dinsdag, Oude School
18.30 uur catechisatie

Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren bij de scriba:
G. de Kock,
p.a. Dorpsstraat 27,
4181 BM Waardenburg
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
tel. 06 39182700
Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)

