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 Jaargang 13 —  week 7, 2020, Epifanie 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar Ariane de Jongh (Zandstraat 12, 4181 PL, Waardenburg). 

Naast dat zij tijdens doopdiensten, mooie foto’s maakt, heeft zij ook de website 

van de kerk ter hand genomen. We danken haar voor haar inzet m.b.t. de website 

en als blijk van waardering, ontvangt zij de bloemen van deze zondag.   

 

Info bij de diensten 

In de morgendienst wordt de Heilige Doop bediend aan een drietal kinderen (zie de 

liturgie voor hun namen) en is de preek vanuit 1 Kor. 13: 13. In de avonddienst 

gaat een gastpredikant voor uit onze buurgemeente Meteren. Dit is op basis van 

een ruilbeurt met onze eigen predikant. We wensen ds. J. Hogenhout een gezegen-

de dienst in ons midden.  

 

Waar danken en bidden wij voor? 

• We danken en bidden voor de dopelingen en de doopouders.   

• We bidden voor Stichting Kimon (diaconale collecte). 

• We bidden om hulp in nood (onze zieken, Coronavirus). 

 

Stichting Kimon 

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich 

richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen ze 

een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood 

van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Ko-

ninkrijk. Deze doelstelling willen ze realiseren door het uitzenden van veldwerkers 

naar werkterreinen wereldwijd. Zij weten zich hierin geroepen en gezonden door 

God, die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: ‘Laat de kin-

deren bij Mij komen en verhinder hen niet’ (Marcus 10) en: ‘Kom achter Mij, en Ik 

zal u vissers van mensen maken’. (Matt. 4). Uitzendingen vinden bij voorkeur 

plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken kandidaat. 

Op deze wijze willen zij dienstbaar zijn aan de kerken bij het uitvoeren van de zen-

dingsopdracht. 

 

Toerustingsavonden 

We hebben dit seizoen een drietal toerustingsavonden gehad. 1. Over de Heilige 

Doop. 2. Over seksuele opvoeding. 3. Over mediawijsheid. We willen u en jou alvast 

vragen of er misschien onderwerpen zijn, waarover u en jij, in het komende seizoen 

een toerustingsavond zou willen hebben. Geef dit dan door aan de predikant. 

 

Jarigen 80+ 

Op 11 februari hoopt jarig te zijn dhr. F. Kool (Van Pallandtweg 8a, 4182 CA, Neerij-

nen). We wensen hem een fijne verjaardag en van harte Gods zegen toe. 
 

Zondag 9 februari 

10.00 uur Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

 

18.30 uur Neerijnen  

ds. J. Hogenhout 

(Meteren) 

 

1. Kerk  

2. Stichting Kimon 

3. Onderhoud Kerkgeb. 

 

Zondag 16 februari 

10.00 uur Waardenburg 

ds. C.J. Barth (Langbroek) 

 

18.30 uur Waardenburg  

ds. E. van Rooijen 

(Noordeloos) 

 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V): 

Maandag, Kerk W’burg   

19.00, Gebedskring 

 

Maandag, Oude School 

18.30, Catechese 

19.30, Belijdeniscat. 

 

Woensdag, Oude School 

14.00, Seniorenmiddag 

 

Colofon: 

Kopij voor do. 18h naar 

dsschonewile@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?  

En nu blijven geloof, 

hoop en liefde, deze 

drie, maar de mees-

te van deze is de 

liefde (1 Kor. 13: 13) 


