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Zondag 10 januari 2021        week 2  

Bloemengroet 
Bij de diensten 

We heten vandaag twee gastpredikanten van harte welkom. De liturgieën ontvangt u met 

de mail. We wensen elkaar een gezegende dienst.  

 

Bloemen 

“Wil je twee keer de nieuwsbrief doen, dan begin ik het nieuwe jaar met een paar dagen 

vakantie”. Zoiets klonk eind december. Helaas kwam van de vakantie weinig terecht in het 

gezin van onze predikant, ds. Schonewille. Corona kwam in de pastorie. Mees bleek er 

mee besmet te zijn. De rest van het gezin testte gelukkig negatief en ook Mees mag weer 

naar buiten. Met een hartelijke groet gaan de bloemen vandaag naar de pastorie. En met 

een hartelijke felicitatie, want mevrouw Schonewille (Margreet) was afgelopen vrijdag jarig!  

 

Voorbede 

Gebed voor de familie Van Stuivenberg na het overlijden van echtgenote, moeder en oma 

J.A. van Stuivenberg-van Staveren (zie overleden). De heer J. Verstegen is vanuit het zie-

kenhuis ter revalidatie verhuisd naar het Vrijthof, gebouw Markant kamer 108, Burge-

meester Meslaan 49, 4003CA Tiel. Wij bidden dat hij spoedig mag herstellen. Dankbaar-

heid dat we over een vaccin beschikken om de corona pandemie te kunnen bestrijden.    

 

Overleden 

Op donderdag 7 januari is, na een ziekbed van ongeveer een week, overleden mevrouw  

J.A. (Juul) van Stuivenberg-van Staveren, Hoge Sluisstraat 2, 4181BH Waardenburg.   

Ze is 73 jaar geworden. Donderdag 31 december, oudejaarsdag, werd ze getroffen door 

een hersenbloeding en haar toestand was direct zeer zorgelijk. Dinsdag 12 januari vindt 

de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Kaalakkerstraat in Waarden-

burg. Deze wordt voorafgegaan door een dienst van Woord en Gebed in de Oude School. 

Door de beperkingen wegens corona en op wens van de familie zullen de dienst en de  

uitvaart in besloten kring plaatsvinden. Schriftelijke condoleances worden op prijs gesteld. 

Wij wensen de heer Van Stuivenberg, de kinderen en kleinkind de nabijheid van onze God 

toe. Dat Hij hen troost en kracht geeft om het verlies en gemis te kunnen dragen. 

  

Moment in de kerk, zie agenda, voor een gesprek met de predikant of stille tijd te houden.  

 

Dagboekje Een hand vol koren 

Voor de kerst is bij alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder een dagboekje met een  

lekkere attentie bezorgd. Er zijn wat vragen geweest of er nog boekjes zijn. Die zijn er! 

Heeft u belangstelling voor het dagboekje, neem contact op met een van de leden van de 

kerkenraad en het wordt geregeld. Gewoonlijk kost zo’n boekje rond een tientje. Het is niet 

verplicht, maar een bijdrage wordt op prijs gesteld.  

     

Verantwoording november  

kerk 919,95; dankdag 1.866,25 (waarvan 660,00 via de bank); instandhouding predi-

kantsplaats 79,70; fonds onderhoud gebouwen 672,25; plaatselijk jeugdwerk 119,10; 

GZB najaarszending 110,70; Dorcas 152,50; lokale voedselbank 211,30; algemeen dia-

conale doeleinden 131,70; voor de kerk 3 x 20,00 via C. van Dooijeweert, N. van Helden 

en G. de Kock; 4 enveloppen verjaardagfonds. Van deze bedragen is op de bankrekenin-

gen CvK 1.312,50 ontvangen en van de diaconie 373,00. Allen hartelijk dank! 

 

Zondag 10 januari 

Online diensten 

10.00 uur Waardenburg  

ds. J. de Jong uit Nijkerk  

18.30 uur Waardenburg 

ds. Joz. de Koeijer 

uit Ermelo 

1. Kerk 

2. Alg. diac. doeleinden 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 17 januari 

Online diensten 

10.00 uur Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille 

18.30 uur Waardenburg 

kand. H. Meijer  

uit Rotterdam 

1. Kerk 

2. Plaatselijk seniorenw.  

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda (D.V.) 

Dinsdag 12 januari 

Moment in de kerk,  

van 14.00 tot 16.00 uur 

van 19.30 tot 21.30 uur 

 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. K.E. Schonewille 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418 651539) 

Kopij nieuwsbrief voor 

donderdag 18.00 uur 

aanleveren. 

 

Scriba: dhr. A. Verstegen 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418 652741) 

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie) 

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst morgendienst: 

Johannes 1:46, 47 

‘ . . . Kom en zie’. 

Thema:  

Vinden en volgen. 


