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 Jaargang 13 —  week 8, 2020, Epifanie 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar dhr. Van Leeuwen (Donjon 28, 4181DD, Waardenburg), hij 

is in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis te Tiel, wegens een longem-

bolie. We wensen hem alles wat nodig is om te herstellen, Gods bijstand in de 

moeilijkheden! Ook zijn vrouw wensen we veel kracht om er voor haar man te zijn. 

 

Waar danken en bidden wij voor? 

• We danken God voor zijn zegeningen op geestelijk en lichamelijk gebied. 

• We bidden voor dhr. Van Leeuwen (zie bloemengroet) en ook voor andere zie-

ken in het ziekenhuis en thuis. 

• We bidden om hulp in de nood op de wereld. 

 

Verantwoording januari 2020 

Collecten eredienst: kerk 710,64; instandhouding predikantsplaats 141,40; fonds 

onderhoud gebouwen 491,9427; algemeen diaconale doeleinden 284,62; plaatse-

lijk seniorenwerk 143,62; quotumcollecte PKN 37,25; Kerk in Actie missionair 

145,95. Overige ontvangsten: kerk, dagboekje 11,25; via Baggerman/Scheurwater 

10,00 en 30,00; 3 enveloppen verjaardagfonds. Via ds. Schonewille 30,00 euro. 

Allen hartelijk dank. 

 

Christenvrouw 

Aanstaande woensdag 19 februari 2020 is er weer een avond van de Christen-

vrouw. Op deze avond komen de heer en mevrouw Sanders uit Sprang-Capelle al-

les vertellen en laten zien over pompoenen. De avond wordt gehouden in "De Oude 

School" en begint om 19.45 uur. Bestuur Christenvrouw.  

 

Jarigen 80+ 

Mevr. A. de Waal - van Wijk (Korte Woerdenstraat 16, 4181 BG, Waardenburg) 

hoopt op 19 februari jarig te zijn. We wensen haar een goede verjaardag en Gods 

zegen. 

 

Woord en Daad (Hulp aan fruitboeren in Sierra Leone) 

Op 7 maart is er een tweedehands boeken en sieradenmarkt in Ons Huis (H. 

Kuijkstr. 11, Geldermalsen). Van 10.00-13.30 uur. Wij vragen u om boeken/cd’s/

sieraden, die u kunt missen, beschikbaar te stellen voor deze markt. Inleveren kan 

bij de volgende adressen: Geldermalsen: Esdoornstraat 32, 0345-572335, Ko-

ningsspil 5, 0345-580059, Meteren: J.v.Zantenstraat 9, 0345-568919, Tricht: J. 

Wigeliusstraat 6, 0345-572212. 

 

Als het leven anders gaat... 

Dit is het thema voor de Christelijke vrouwendag in de Bommelerwaard op zater-

dag 7 maart (Pand 9, v. Heemstraweg West 9, Zaltbommel), Inloop 9.30 uur. Dag 

duurt van 10.00-16.00 uur. Aanmelden: www.vrouwendagbommelerwaard.nl.  

Zondag 16 februari 

10.00 uur Waardenburg 

ds. C.J. Barth (Langbroek) 

 

18.30 uur Waardenburg  

ds. E. van Rooijen 

(Noordeloos) 

 

1. Kerk 

2. Diaconaal doel 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Zondag 23 februari 

10.00 uur Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

(voorbereiding H.A.) 

 

18.30 uur Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

 

1. Kerk 

2. Diaconaal doel 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V): 

Maandag, Kerk W’burg   

19.00, Gebedskring 

 

Maandag, Oude School 

18.30, Catechese 

19.30, Belijdeniscat. 

 

Woensdag, Oude School 

19.45, Christenvrouw 

 

Colofon: 

Kopij nieuwsbrief/

website voor do. 18h 

naar dsschone-

wile@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

 

Ds. K.E. Schonewille 

0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen  

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418-652741) 

 

Meldpunt seksueel  

misbruik: www.smpr.nl 

 

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

 

Uw woord is een 

lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn 

pad (Ps. 119:  105) 


