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 4e zondag van Epifanie, week 04, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

De bloemengroet gaat naar Robert en Arla van den Heuvel-Nijhoff (Pieterstraat 7, 4175 

HD, Haaften). Bij hen werd op 18 december Rhodé Lammerdiena Teuni geboren. Op het 

geboortekaartje staat: ‘Een pareltje, kostbaarder dan goud, uit Gods hand aan ons toever-

trouwd. Om te koesteren, om voor te zorgen. Houdt U haar in Uw vaderhand geborgen.’ We 

feliciteren hen van harte en wensen vader en moeder en Arnando, Jasey, Milan en Amy 

veel vreugde met dit nieuwe leven. Gods dragende hand toegewenst.  

 

Bij de diensten 

We luisteren in de morgendienst naar Markus 6 vers 1-6. Jezus was gewoon om op de sab-

bat naar de synagoge te gaan. Blijft dat voor ons ook een belangrijk onderdeel in onze 

agenda? Zeker nu veel vaste gewoontes verdwenen zijn door de lockdown is het goed om 

aan deze goede gewoonte vast te houden. Op zondag de online-kerkgang prioriteit blijven 

geven! Om zo de band met God te blijven onderhouden. Daar waar God spreekt en zijn 

stem wordt gehoord en bewaard zal God zeker zijn zegen geven. Dat wist Jezus en Hij 

heeft het ons als een goed voorbeeld voorgedaan! 

 

We bidden/danken o.a. voor…  

• Geboorte van Rhodé van den Heuvel (zie bloemengroet) 

• Gods bijstand en leiding in de lockdown, die opnieuw verzwaard is. 

• Het vaccinatieprogramma en de strijd tegen het virus. 

• Eenzaamheid, lijden en stress veroorzaakt door de huidige omstandigheden. 

• Zieken in de gemeente en in de familie. 

• De verkozen broeders, die aan het einde van de week hun antwoord bekend maken. 

• Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’ 
 

Kerkbalans 2021 

Maandag zal de actie kerkbalans van start gaan. Hieronder volgt een gedeelte uit de brief, 

die u bij Kerkbalans 2021 krijgt: ‘Het is een tijd waarin we elkaars steun nodig hebben. Dit 

geldt voor de kerkelijke gemeente naar haar gemeenteleden toe, maar ook voor gemeen-

teleden naar de kerk toe. De kerk heeft namelijk financieel een moeilijk jaar achter de rug. 

Daarom willen wij u vragen om met kerkbalans uw kerk a.u.b. zo ruim mogelijk te onder-

steunen met uw bijdrage. Wij rekenen op u en jou, we kunnen immers niet zonder uw bij-

dragen. Meer dan ooit geldt nu: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN!’ 

 

Verkozen broeders in vacatures kerkenraad 

De kerkenraad heeft in de afgelopen vergadering de volgende personen verkozen in het 

ambt van ouderling: N. Van Helden (Hiernstraat 10, 4181 BD, Waardenburg), D. van He-

mert (Tuindorp 32, 4191 KE, Geldermalsen), M. van Steenbergen (Dugganstraat 9, 4184 

DA, Opijnen), A. van der Zalm (Burgwal 4, 5301 GC, Zaltbommel). Deze personen staan 

tussen de namen, die door gemeenteleden werden aanbevolen. Wij vragen om meeleven 

en gebed naar deze verkozen broeders toe. De vier vacatures voor het ambt van ouderling 

geven de urgentie aan van het vervuld worden van deze vacatures. Laten we daarom met 

kracht bidden dat deze broeders zich beschikbaar mogen stellen voor de dienst aan God 

in ‘onze’ gemeente. Wie zich beschikbaar stelt en in Zijn kracht een bepaalde weg gaat, zal 

door Hem gezegend worden en  vrucht gaan dragen. Dat is zijn belofte telkens weer in de 

Bijbel.      

Kerkdiensten online 

 

Zondag 24 januari 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg 

ds. P. van den Berg 

Uit Asperen 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 31 januari 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg:  

ds. P.J. den Admirant  

uit Apeldoorn 

1. Kerk 

2. St. Ondergrondse Kerk 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda (D.V.)  

 

Maandag, Kerkbalans 

Aan de lopers van kerk-

balans willen we doorge-

ven dat zij de tasjes voor 

kerkbalans om 18.30 uur 

kunnen ophalen in De 

Oude School  

 

Dinsdag, Moment in Kerk  

14.00-16.00 uur 

19.30-21.30 uur 

reserveren via: 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

of 0418-651539 

 

Nieuwe scriba: 

Zoals u weet neemt A. 

Verstegen afscheid van 

de kerkenraad, dat heeft 

als gevolg dat er een 

nieuw scriba is aange-

steld en dat is geworden 

dhr. G. de Kock, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl, 0418-

592043 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

Is Dit niet de timmerman,  

de Zoon van Maria  

de Broer van Jakobus…? 

...En zij namen aanstoot  

aan Hem.  

(Markus 6: 3) 
  
 


