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 Jaargang 13 —  week 11 , 2020, Lijdenstijd 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar dhr. A. van Wijk (Peperstraat 3, 4181 AC, Waardenburg). 

We danken hem voor het vele werk, dat hij achter de schermen doet voor de kerk. 

We wensen hem en zijn vrouw een goede gezondheid en de zegen van God! 
 

Waar danken en bidden wij voor in deze kerkdienst? 

• Bidden voor onze zieken en mensen, die het moeilijk hebben. 

• Bidden voor het werk van YFC (diaconale collecte). 

• Bidden om hulp in de nood op de wereld en eigen land (Coronavirus). 
 

Gemeente actiedag 

Al 10 jaar hebben we als gemeente de traditie om eens per jaar, rondom de slui-

ting van het winterwerk, de gemeente actiedag te houden. Deze dag is al die tijd 

fantastisch georganiseerd door onze 10-plus commissie, in wisselende samenstel-

ling. Na de laatste bbq in 2019 heeft de commissie aangegeven een stapje terug 

te willen doen. Omdat het jammer zou zijn als deze dag niet meer georganiseerd 

wordt, is er een oproep gedaan wie dit op zich zou willen nemen. Hier uit is de nieu-

we commissie ontstaan. De bedoeling is om rondom sluiting winterwerk een dag te 

organiseren en in september weer de bbq. Het doel om zo veel mogelijk geld in te 

zamelen willen we een beetje loslaten, het zal vooral in het teken staan van ge-

meente-zijn. Noteer zaterdag 25 april vanaf ca 16u vast in je agenda. Meer infor-

matie volgt! Hartelijke groet, Marlies van Gameren, Astrid van Os, Woutine Vis-

scher, Lianne Nijhoff, Reyka van Zuijdam, Martine van Londen en Mirjam van As. 
 

Verantwoording februari 2020 

Kerk 654,38; Instandh. predikantsplaats 156,20; Fonds Onderhoud Gebouwen 

453,25; Kerk in Actie werelddiaconaat 204,25; Stichting Kimon 219,07; alg. diaco-

nale doeleinden 257,45. Via ds. Schonewille 15,00 voor de website en via Van 

Dooijeweert voor de diaconie 30,00; 3 enveloppen verjaardagfonds. Hartelijk dank. 
 

Bericht van Janneke Kok 

In de achterliggende jaren is er veel gebeurd in het leven van Sophie en mij. Daar 

zijn velen van u van op de hoogte en deels getuige van geweest. We wonen inmid-

dels alweer ruim 2 jaar in Meteren en gaan inmiddels naar de Centrumkerk in Gel-

dermalsen. De afgelopen 10 jaar hebben wij veel betrokkenheid van u allen erva-

ren. Wij zijn hier heel dankbaar voor. Het heeft veel betekend voor ons, zeker als ik 

terugdenk aan de tijd dat Daan ziek was, maar ook daarna. We willen u danken 

voor uw gebed, meeleven en de goede tijd. God heeft ons, mede door uw steun en 

gebed, gedragen door de diepe dalen van ons leven. Het gaat nu redelijk goed met 

ons. Ik mag weten: Híj is erbij. Altijd. Overal. Dat is een troost en geeft nieuwe 

moed voor elke dag. En dat wens ik u ook; Zie op Hem! 
 

Jarigen 80+ 

Mevr. M.W. van Os - Ilmer (Schoolstraat 12, 4175 EJ, Haaften) hoopt 10 maart ja-

rig te zijn. We wensen haar van harte Gods ondersteuning en een mooie dag toe. 

Zondag 8 maart 

10.00 uur Neerijnen 

ds. P.L. de Jongh 

(Rotterdam) 

18.30 uur Neerijnen 

ds. G.J. Hiench (Elst) 

1. Kerk 

2. YFC 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Woensdag (Biddag) 

13.00 uur Neerijnen 

Met CBS Neerijnen 

19.30 uur Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

 

Zondag 15 maart 

10.00 uur Waardenburg 

ds. M. Maas (Dordrecht) 

18.30 uur Waardenburg 

ds. C.A. van der Graaf

(Heerde) 

1. Kerk 

2. GZB (Voorjaarszend.) 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V): 

Maandag, Kerk W’burg   

19.00, Gebedskring 

 

Maandag, Oude School 

19.30, Bezoekteam en 

consistorievergadering 

 

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 mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

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

Wie op de HEERE ver-

trouwen, zijn als de 

berg Sion, die niet wan-

kelt, maar voor eeuwig 

blijft (Ps. 125: 1) 

 

 


