
Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN  

 

 Jaargang 13 —  week 4, 2020, Epifanie 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar mw. Kardol (Neerijnense Mark 2, Neerijnen), zij is kort geleden 

weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, nadat zij een open hart operatie heeft ondergaan, 

we wensen haar heel veel sterkte en Gods dragende hand in het revalideren.  

 

Zondagse stof voor de verkondiging 

Vanmorgen staat Markus 2:18-22 centraal, met als tekst voor de verkondiging vers 9:  

...bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is?  

 

Vanavond wordt de geliefde psalm 139 uitgelegd en toegepast, vers 7 is de tekst:  

Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? 

 

Week van Kerkbalans (info van website Kerkbalans) 

‘Kijk om je heen wat de noden zijn die jouw inzet, geld en tijd kunnen gebruiken of nodig 

hebben. Ook de kerk als gemeenschap en als instituut is daarvoor een goed doel! Soms 

wordt daar een beetje schuchter en besmuikt over gedaan. De kerk, onze gemeente, zijn 

we dat niet zelf? Is geld en inzet geven aan de kerk niet je inzetten en geven aan je zelf? Is 

dan de diaconie niet veel verhevener en edelere om je voor in te zetten en aan te geven? 

 

Als je nu echter de kerk kunt zien als een beweging die dingen die er toe doen (dingen die 

de levens van mensen en de wereld beter maken), beschikbaar stelt en bereikbaar maakt 

voor ieder die daar gebruik van wil maken, zonder dat er een prijs voor wordt gevraagd, 

dan kantelt wellicht het beeld.  

 

Ik bedoel: de kerkdienst, het geïnspireerd raken door Bijbelteksten, liederen en muziek, 

maar ook het kunnen spreken met een predikant en het geholpen worden bij het eervol 

vorm geven aan een afscheidsdienst bij overlijden en ook de momenten van grote beteke-

nis mogen markeren in een kerk (zoals doop, belijdenis, trouwdienst), het meedoen in vor-

mende activiteiten, of verbondenheid ervaren met God en met een gemeenschap van 

mensen: het is allemaal gratis en voor niks beschikbaar voor een ieder die dat wil. Maar 

wel omdat wij samen het mogelijk maken door onze vrijwillige inzet en door het bijeen-

brengen van geldelijke middelen, waarvoor de Heere God de dank!  

 

In de lijn van Spreuken 11 kan de apostel Paulus schrijven: ‘Bedenkt dit: wie karig zaait, 

zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Een ieder doe, naar 

dat hij/zij zich in zijn/haar hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen (maar 

vrij en blij), want God heeft de blijmoedige gever lief’.’  

 

Morgenavond start de actie Kerkbalans, de vrijwilligers die helpen met uitdelen worden 

om 19.30 uur verwacht in de consistorie van de kerk in Waardenburg! 

 

Waar danken en bidden wij voor? 

We danken de Heere God voor de Kerk en bidden om een gezegende actie Kerkbalans 

2020. We bidden voor de zieken in de gemeente, dan denken we aan mw. Kardol (zie 

bloemengroet), maar ook aan anderen waarvoor we al eerder voorbede deden (dhr. J.P. 

Verstegen e.a.), ook denken we aan rouwdragende families en mensen, die het moeilijk 

hebben. We danken dat Jezus, met zijn Geest, troostend, in ons midden, aanwezig is. 

Zondag 19 januari 

10.00 uur Waardenburg:  

Ds. K.E. Schonewille 

Koffiedrinken na de dienst 

18.30 uur Waardenburg:  

Ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Plaatselijk seniorenwerk 

3. Fonds onderhoud kerk-
gebouwen 

 

Zondag 26 februari 

10.00 uur Neerijnen:  

Ds. K.E. Schonewille 

18.30 uur Neerijnen:  

Ds. L. Wüllschleger  

(Wijk bij Duurstede) 

1. Kerk  

2. Diaconie 

3. Fonds onderhoud kerk-

gebouwen 
 

Agenda (D.V): 

Maandag,  

Oude School: 

18.30 uur Catechese 

19.30 uur Belijdenis 

Consistorie W’burg:  

19.00 uur, Gebedskring 

19.30 uur, Kerkbalans 

(zie info hiernaast) 

 

5 februari: Mediawijsheid  

De smartphone, het inter-
net, sociale media en ga-

mes hebben enorme in-

vloed op ons. Welke in-

vloed heeft mediagebruik 

op de geloofsontwikkeling 

van onze kinderen? Aan-

vang 20.00 uur, Oude 

School in W’burg 

 

Colofon: 

Kopij voor do. 18.00 uur 

mailen naar: dsschonewil-
le@hervormdwaardenburgn

eerijnen.nl  

 

Telefoon ds. Schonewille: 

0418-651539 

 

Scriba dhr. A. Verstegen 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418-652741) 

 

www.hervormdwaarden 
burgneerijnen.nl 

 

Meldpunt seksueel  

misbruik: 

www.smpr.nl 

 

       Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?  


