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Eerst zondag na Pasen, week 17, 2020 

Bloemengroet 
Beste gemeenteleden, 

Afgelopen Pasen mochten we een heilsgroet ontvangen van de opgestane Heere 

Jezus, weet u en jij het nog? Hij sprak: ‘Wees gegroet’ of zoals je het ook mag ver-

talen vanuit het Grieks: ‘Vreugde voor jullie’. Bij de Heere Jezus is ‘Grote Blijd-

schap’ te vinden. Ik wens u en jou die ‘Grote Blijdschap’ toe in deze periode, waar-

in onze kleine blijdschap aangevochten kan worden door de coronacrisis.  

 

Info t.a.v. de onlinediensten 

We zijn bezig om de onlinediensten niet alleen via audio uit te zenden, maar ook 

via video. We hopen dat dit een positieve bijdrage mag leveren voor het thuis mee-

beleven van de kerkdiensten. Voor tips voor de kinderen, zowel voor bij de kerk-

diensten en als ook gewoon thuis aan tafel etc. zie op de website van onze kerke-

lijk gemeente, onder het kopje: ‘Gezin en geloof in coronatijd’. 

 

We bidden voor… 

• Gerard en Margot van Eck (Donjon 24, 4181 DD, Waardenburg), zij waren in 

de afgelopen periode ziek door het coronavirus. We bidden om herstel. 

• Dhr. H. de Jongh (Kerkstraat 26, 4181AB, Waardenburg), hij was opgenomen 

in het ziekenhuis met een corona besmetting en verblijft nu op de Schakelaf-

deling in Tiel. Zijn vrouw heeft thuis in quarantaine gezeten. 

• Onze oud-predikant ds. A. van der Graaf (Langeslag 8, 8181 GP, Heerde). We 

bidden voor nieuwe kracht en vitaliteit. In de afgelopen week zijn, namens 

onze gemeente, bloemen bezorgd ter bemoediging.  

• Mw. C. Scheurwater (Donjon 27, 4181 DE, Waardenburg), zij hoopt 25 april 

jarig te zijn en heeft het moeilijk door gezondheidsklachten. 

• Onze politiemensen. Ook zij ervaren extra druk in deze moeilijke periode. De 

bloemengroet is daarom bestemd voor Politiesteunpunt Geldermalsen. 

De mensen uit deze voorbedelijst zou u deze week een kaartje kunnen sturen. Ik 

wil namens de mensen, die in de afgelopen periode een kaartje hebben mogen 

ontvangen, u en jou hartelijk danken. Het werd als een warme deken ervaren! 

 

Verantwoording maart 2020 

Deze verantwoording is tot en met 15 maart, de laatst gehouden dienst met bezoe-

kers. Daarna zijn er alleen bedragen per bank ontvangen. Voor het College van 

Kerkrentmeesters in maart een bedrag van totaal 247,00 en voor de diaconie 

105,00. Tot en met de zondag zonder beperkingen worden de totaalbedragen per 

maand verantwoord. Met een verdeelsleutel worden de bedragen uiteindelijk aan 

de diverse doeleinden toegewezen. Collecten eredienst: Kerk 328,11; Biddag 

1.745,05; Inst. predikantsplaats 124,20; Fds. Onderhoud Gebouwen 180,30; De 

Herberg 305,65; GZB voorjaarszending 74,25; YFC 133,60. Overige ontvangsten: 

via de bank voor onderhoud orgel 195,00; voor biddag 50,00 en 3 x 100,00 (totaal 

biddagcollecte 2.095,05); 1 envelop verjaardagfonds. Allen hartelijk dank. 

 

Zondag 19 april (D.V.) 

10.00 Waardenburg 

Ds. J.W. Hooydonk uit  

Kockengen 

Onlinedienst 

18.30 Waardenburg 

Ds. H.J. van der Veen 

uit Sliedrecht 

Onlinedienst 

1. Kerk 

2. Diaconaal doel 

3. Inst. predikantspl. 

 

Zondag 26 april 

10.00 Waardenburg 

ds. F.W. van IJsseldijk 

uit Opijnen 

Onlinedienst 

18.30 Waardenburg: 

ds. K.E. Schonewille 

Onlinedienst) 

1. Kerk 

2. Groot Nieuws Radio 

3. Onderh. Kerkgeb. 

 

Collecten overmaken: 

NL53 RABO 0366 

7047 88 (diaconie) 

NL08 RABO 0366 

7026 88 (kerkrent.)  

 

Kopij nieuwsbrief/

website voor do. 18h 

naar dsschone-

wile@hervormd 

waardenburgneerij-

nen.nl, Ds. K.E. Scho-

newille, 0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen  

scriba@hervormd 

waardenburgneerij-

nen.nl (0418-652741) 

 

Meldpunt seksueel 

misbruik: www.smpr.nl 

 

        

Werp al uw zorgen op 

Hem, want Hij zorgt 

voor u (1 Pet. 5: 7)  


