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 3e zondag van Epifanie, week 03, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

De bloemengroet gaat naar mw. Scheurwater (Donjon 27, Waardenburg), zij verblijft in 

Avondlicht in Herwijnen (Sluimerskamp 18, 4171 BR). Mw. Scheurwater krijgt daar op dit 

moment de zorg, die zij nodig heeft. We wensen haar Gods onmisbare zegen en kracht.   

 

Bij de diensten 

Vanmorgen luisteren we naar Ps. 127 (zie tekst rechtsboven). De voorzang zal op dringend 

advies van het moderamen van PKN gedaan worden door 1 persoon (of 1 echtpaar) in een 

aparte ruimte. Lees het gehele advies via https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/

dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/ 

We danken Kees en Elly van Herk dat zij dit op deze zondag voor hun rekening nemen. 

 

We bidden/danken o.a. voor…  

• Danken voor Jezus’ zorg voor de kerk en gebed om zijn hulp in deze lockdown 

• Actie kerkbalans, die deze maand landelijk van start gaat 

• Vervulling van de vacatures in de kerkenraad 

• Zieken en rouwdragenden (familie Van den Dungen) 
 

Kerkbalans 2021 

Vanaf volgende week maandag 25 januari zal de actie Kerkbalans 2021 van start gaan. In 

die week zal kerkbalans bij u worden afgeleverd. Dit alles zal coronaproef verlopen. Hier-

onder volgt een gedeelte uit de brief, die u volgende week bij Kerkbalans krijgt: “Het is een 

tijd waarin we elkaars steun zo nodig hebben. Dit geldt voor de kerkelijke gemeente naar 

haar gemeenteleden toe, maar ook voor gemeenteleden naar de kerk toe. De kerk heeft 

namelijk ook financieel een moeilijk jaar achter de rug. Daarom willen wij u vragen om met 

Kerkbalans 2021 uw kerk a.u.b. zo ruim mogelijk te ondersteunen met uw bijdrage. Wij 

rekenen op u en jou, we kunnen immers niet zonder uw bijdragen. Meer dan ooit geldt nu 

het thema: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!” 

 

Overleden 

Op 10 januari jl. is overleden in de leeftijd van 84 jaar mw. Maria Cornelia van den Dungen 

- van Weelden (Biermanlaan 2, 4171 DG, HERWIJNEN). Zij was sinds 9 maart 2008 wedu-

we van Gijsbert Huibert Willem van Dungen. Boven de rouwbrief staat: “Opgewekt en zorg-

zaam, nooit vragend, nimmer klagend, altijd dragend. Moedig ging je door, steeds weer, tot 

op het laatste moment, het wilde niet meer.” Afgelopen vrijdagmorgen 15 januari heeft de 

afscheidsdienst plaatsgevonden vanuit De Oude School en aansluitend de begrafenis. We 

luisterden, op verzoek van de familie, naar de boodschap vanuit Psalm 23. De psalm, die 

ook geklonken had bij het afscheid van vader en opa. Dat de Goede Herder deze rouwdra-

gende familie mag omringen in het gemis en zij zich door Hem mogen laten leiden. 

 

Verantwoording december 2020 

Kerk 1.829,37; instandhouding predikantsplaats 233,10; fonds onderhoud gebouwen 

622,45; algemeen diaconale doeleinden 530,50; Groot Nieuws Radio 211,45; IZB 

228,55; NBG 293,95; quotumcollecte PKN 82,75; zending 100,00; voor de kerk via Bag-

german/Scheurwater 50,00 en 70,00; via De Kock 20,00, 20,00 en 50,00 en via Verste-

gen 10,00. Van deze bedragen is op de bankrekeningen CvK 1.941,00 ontvangen en van 

de diaconie 1.123,00. Allen hartelijk dank. 

Zondag 17 januari 

10.00 Waardenburg 

(onlinedienst) 

Ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg 

(onlinedienst) 

Kand. H. Meijer uit  

Zoetermeer 

1. Kerk 

2. Plaats. seniorenwerk 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 24 januari 

10.00 Waardenburg 

(onlinedienst) 

Ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg 

(onlinedienst) 

Ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda (D.V.)  

Moment in de kerk,  

Dinsdag van:   

14.00-16.00 uur 

19.30-21.30 uur 

reserveren via: 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

of 0418-651539 

 

Kerkenraadsvergadering, 

Woensdag, 19.30 uur  

Kerk van Waardenburg 

 

Dhr. A. Verstegen, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl, 0418-

652741 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

Als de HEERE het huis  

niet bouwt, tevergeefs  

zwoegen zijn bouwers eraan; 

als de HEERE de stad  

niet bewaart, tevergeefs 

waakt de wachter. 

...de HEERE geeft het Zijn 

beminde in de slaap. 

 

(Psalm 127 1, 2b) 

  
 


