
Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN  

 

 Jaargang 13 —  week 5, 2020, Epifanie 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar Johan Sterrenberg en daarmee naar het hele team dat zich heeft 

ingezet voor de actie Kerkbalans 2020. Allen hartelijk dank voor uw inspanningen hierin! 

Tegelijk danken we de gemeente voor haar financiële gaven!  

 

Zondagse stof voor de verkondiging 

Vanmorgen luisteren we naar Lukas 13: 10-17. Jezus geneest een gekromde vrouw op de 

sabbat, door haar los te maken van wat haar bindt. Dat is Jezus’ missie op aarde:  

Verlossen van banden en teruggeven aan God, die de Eigenaar is. We zingen in de mor-

gendienst daarom veel teksten over verlossen en verlossing:  

 

Ps. 103: 1 (WK, regel 6) 

 U verlost en kroont met goedertierenheid 

Ps. 25: 10 (regel 7, 8) 

 Laat uw hand in tegenspoed, Israël verlossing zenden 

Lied 373:1 (regel 3) 

 De Zoon verlost, maakt ons Gods kind’ren weer 

Gez. 147: 3 (HB ‘38, regel 6) 

 Hem, die ons verlossing bracht!  

 

Waar danken en bidden wij voor? 

-We danken God de Vader voor de verlossing door het bloed van Jezus, die ons heeft vrij-

gekocht met de losprijs van zijn leven en bidden om het vernieuwende werk van de Heilige 

Geest in de strijd tussen de oude en nieuwe mens.  

-We bidden of de Heere onze gaven tot zegen wil gebruiken, die we hebben afgezonderd 

voor de actie Kerkbalans 2020. Dat we nog lang een gemeente mogen zijn waar de vrije 

genade in onze Verlosser Jezus Christus mag klinken tot eer van God en heil van mensen. 

-We bidden voor de zieken, eenzamen, bedroefden in de gemeente, maar ook voor de twij-

felaars, tobbers, gebogenen en geboeiden. 

 

Inleveren goederen voor kerkmarkt   

Op donderdagavond 6 februari 2020 kunt u tussen 19.30 en 20.30 uur spullen inleveren 

voor onze kerkmarkt van zaterdag 20 juni 2020. Wat kunt u brengen? In principe alles wat 

nog bruikbaar is maar wat nog te goed is om weg te gooien. We nemen geen grote meubel-

stukken, gebruikte matrassen en beddengoed in ontvangt.  Heeft u nog oud ijzer? Ook dat 

kunt u op datzelfde tijdstip bij ons brengen. Wij zien u graag bij "De Oude School". 

Volgende inlevering: donderdag 5 maart 2020. 

 

Herstel schade dakbedekking kerk Neerijnen 

We hebben bericht gekregen van onze verzekeringsmaatschappij dat de kosten voor het 

herstellen van de dakbedekking voor de kerk in Neerijnen vergoed worden. We zijn hier 

erg blij mee. Vanwege het slechte weer zijn we voornemens om de uitvoering in maart-april 

plaats te laten vinden. Met vriendelijke groet. Dik van Wijk, namens de restauratiecommis-

sie. 

 

 

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 kerkge-

bouwen 

 

Zondag 2 februari 

10.00 uur Waardenburg:  

Ds. K.E. Schonewille  
Afscheid en (her)bevestiging 

ambtsdragers 

18.30 uur Waardenburg:  

Ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Kerk in actie 

3. Instandhouding predikants-

plaats 

 

Agenda (D.V): 

 

Maandag: 

18.30 uur, Catechese 

19.30 uur, Belijdenis 

De Oude School 

  

19.00 uur, Gebedskring 

Kerk Waardenburg 

 

Woensdag: 
20.00 uur Bijbelkring 

De Oude School 

 

Woensdag 5 februari:  

Toerustingsavond, Mediawijs-

heid. De smartphone, het 

internet, sociale media en 

games hebben enorme in-

vloed op ons. Welke invloed 

heeft mediagebruik op de 

geloofsontwikkeling van onze 

kinderen? Aanvang 20.00 uur, 

De Oude School 

 

Colofon: 

Kopij voor do. 18.00 uur mai-

len naar: dsschonewil-

le@hervormdwaardenburgnee

rijnen.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?  


