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Verder…..
word gesterkt in
de Heere….

Zondag 31 januari 2021

week 5

Bij de diensten
Bloemengroet
Volgens het preekrooster zou ds. Schonewille in de morgendienst voorgaan. Maar corona
houdt geen rekening met preekroosters. Maandag openbaarde zich bij hem gezondheidsklachten en is hij getest, dinsdag bleek dat het coronavirus (opnieuw) in de pastorie heeft
toegeslagen. Het is preekvoorziener Verstegen gelukt een gastpredikant te vinden,
ds. Verhaar. In de avonddienst kunnen we kijken en luisteren naar onze oud-predikant
Den Admirant. We heten vandaag dus twee gastpredikanten van harte welkom.
De liturgieën ontvangt u met de mail. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Het wel en wee in de pastorie
Het wel houdt in dat Mees, die begin dit jaar corona had opgelopen, weer op de been is.
Het wee geldt voor nieuwe besmettingen, voor onze predikant vanaf dinsdag en voor
Margreet en Siem vanaf vrijdag. Geveld door het virus dat in Waardenburg nogal toeslaat.
Deze week is het thuisblijven en uitzieken. We hopen en bidden dat de klachten mild
blijven en dat allen spoedig mogen herstellen. Het zal duidelijk zijn dat de online catechisaties op maandag en het Moment in de Kerk op dinsdag deze week niet doorgaan.
Bloemen
Deze worden bezorgd bij mevrouw F. Zwamborn-’t Lam. Zij woonde Meerwijk 23 in Waardenburg maar is verhuisd naar Zorgcentrum De Wittenberg, afd. Kriekenhof, kamer 212,
Bernhardstraat 4, 4175EE in Haaften. Een grote verandering, van zelfstandig wonen naar
een zorgcentrum betekent dat het ouder worden problemen en beperkingen opleveren.
Wij wensen haar een goede tijd toe in Haaften.
Voorbede, we bidden voor
* Christenen die wereldwijd vervolgd worden, en voor de diaconale collecte.
* Ds. Schonewille en zijn gezin, waar corona heeft toegeslagen, en met hen voor velen in
Waardenburg en daarbuiten.
* De vier gekozen broeders in het ambt van ouderling.
* De Kerkbalans 2021, dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.
Vacatures kerkenraad
De door de kerkenraad gekozen broeders hebben gisteren hun besluit kenbaar gemaakt
of ze het ambt aanvaarden. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is het nog niet
bekend. De ouderling van dienst zal het voor de dienst afkondigen.
Kerkbalans
Maar liefst 29 pakketjes met brieven voor de Kerkbalans 2021 zijn rondgebracht. Enkele
vrijwilligers hebben meerdere pakketjes bezorgd maar met de organisatoren er bij zijn er
elk jaar rond de dertig gemeenteleden actief om de actie tot een succes te maken. Dit jaar
was er extra druk gezien de corona. Afgeven, ophalen, het werd op verschillende manieren
gedaan. Woensdag wordt de balans opgemaakt.
Tachtigers
Donderdag 4 februari hoopt mevrouw S.H.J. van Riemsdijk-Dordmond, De Koeldert 18,
4181CK Waardenburg, haar verjaardag te vieren. Wij feliciteren haar van harte en wensen
haar een mooi en gezegend nieuw levensjaar toe.

Efeze 6: 10
Kerkdiensten online
Zondag 31 januari
10.00 uur Waardenburg
ds. J.J. Verhaar uit
Krimpen aan de IJssel
18.30 uur Waardenburg
ds. P.J. den Admirant
uit Apeldoorn
1. Kerk
2. St. Ondergrondse kerk
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 7 februari
10.00 uur Waardenburg
ds. F. van IJsseldijk uit
Opijnen
18.30 uur Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
1. Kerk
2. KerkinActie, werelddia
3. instandh. pred.plaats
Agenda (D.V.)
Woensdag 3 februari
Inleveren Kerkbalans,
van 19.00 tot 19.30 uur
in de Oude School

Predikant:
Ds. K.E. Schonewille
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)
Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren.
Scriba: G. de Kock
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 592043)
Collecte via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)

