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En meteen dreef de Geest Hem
uit, de woestijn in.

En Hij was daar in de woestijn
veertig dagen en werd
verzocht door de satan;
en Hij was bij de wilde dieren,
en de engelen dienden Hem.
(Markus 1: 12, 13)

2e lijdenszondag, week 8, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag naar mw. A. Dollekamp-Van Zand (Dr. Kijlstradreef 8, Waardenburg). Enkele weken terug is bij haar in het ziekenhuis geconstateerd dat zij een weg
van behandelingen moet ondergaan. We wensen haar veel sterkte en Gods hulp.
Bij de diensten
De tekst van de morgendienst is Markus 1: 12, 13. Ik wil u/jou eens vragen om na te denken over de volgende vraag: Wat heeft het geloof in uw leven gebracht? In de intro van de
preek kom ik er op terug. Voor de kinderen heb ik ook een vraag: Welk lied zingen jullie,
als jullie een lange reis maken en je bent er nog niet, maar bijna wel?
We bidden/danken o.a. voor…
•
Rouwdragende families Verstegen en Van Maurik
•
Zieken in de gemeente (Karin van der Linden, Peperstraat 2a, 4181 AC Waardenburg, mw. J.C. van Oort-van Duijnen, Dr. Kylstradreef 11, 4181 BR, Waardenburg,
Kevin van der Somme, Fauststraat 46, 4181 DH Waardenburg en mw. A. Dollekamp
-Van Zand, zie bloemengroet) en danken bij herstel van ziekte.
Rouwdienst/afscheidsdienst dhr. J.P. Verstegen
Vorige week werd al bekend gemaakt dat op 11 februari is overleden Jan Piet Verstegen
(Van Pallandtweg 17, 4182 CB Neerijnen). De rouwdienst, die in besloten kring plaatsvindt, wordt gehouden op maandag 22 februari om 13.30 uur in de kerk van Neerijnen.
Ds. K.E. Schonewille leidt de dienst die thuis gevolgd kan worden. Aansluitend is de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Kaalakkerstraat te Waardenburg. Wij bidden
om troost voor de bedroefde familie en wensen hen Gods nabijheid toe.
Overleden mw. W. van Mourik-van de Kamp
Afgelopen woensdag 17 februari is overleden mw. W. van Mourik-van de Kamp
(Bernhardstraat 4, 4175 EE, Haaften). Een bekend gezicht en trouwe kerkganger van onze
gemeente en een zeer goede vriendin van mw. J. van Horssen. Het doet altijd weer pijn om
zusters en broeders van de gemeente te moeten missen. Tegelijk mogen we hen overgeven in de hand van de Eeuwige God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daar heeft
ook mw. Van Mourik mogen schuilen in de gebrokenheid van het leven. Aanstaande dinsdagmiddag zal de afscheidsdienst, in besloten kring plaatsvinden, om 13.30 uur, vanuit de
kerk in Waardenburg. Ds. K.E. Schonewille leidt de dienst die thuis gevolgd kan worden.
Aansluitend is de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Kaalakkerstraat te
Waardenburg. We wensen en bidden de familie Gods genadige troost toe in het gemis.
Persoonlijk
We hebben in de afgelopen weken het coronavirus ondergaan. We hebben het virus leren
kennen als een grillig virus, dat bij de een ernstiger ziekteverschijnselen veroorzaakt dan
bij de ander. We hebben daarnaast in de afgelopen weken ook het lieve meeleven van
zusters en broeders uit de gemeente mogen ervaren. Dank voor alle lieve berichtjes, kaarten, bloemen/planten, fruitmanden, eten, dropmix tegen verkoudheid etc. Dat zullen we
niet snel vergeten. In het bijzonder zijn we onze getrouwe God dankbaar! In zijn goede
machten mochten we ons geborgen weten. Maar dat betekent niet dat je niet onder ziekte
kan lijden, je zeer klein voelt en daardoor de moed wel eens kan verliezen.

Kerkdiensten online
Zondag 21 februari
10.00 uur Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 uur Waardenburg
ds. C. Hendriksen
uit Woudrichem
1. Kerk
2. De Herberg
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 28 februari
10.00 Waardenburg
ds. C. van der Scheur
uit Eemnes
18.30 Waardenburg:
Ds. E. van Rooijen
uit Noordeloos
1. Kerk
2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda (D.V.)
Maandag 1 maart om
18.30, online ontmoeting
met de catechisanten
Dinsdag 2 maart, 19.3021.30, Momenten in de
Kerk, reserveren bij ds.
K.E. Schonewille dsschonewille@hervormd waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539) Kopij
nieuwsbrief voor donderdag 18.00 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)
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

