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 Zondag 7 februari 2021        week 6  

Bloemengroet 
Bij de diensten   Ook deze week twee gastpredikanten. Ds. Schonewille is nog niet  

voldoende hersteld om een preek voor te bereiden. Wij heten in de morgendienst  

ds. Van IJsseldijk van onze buurgemeente Opijnen welkom. Vanavond geldt het welkom 

voor ds. Van der Veen uit Sliedrecht. De liturgieën ontvangt u met de mail. We wensen  

elkaar een gezegende dienst.  

Het is de eerste zondag van de maand. Na de avonddienst hadden we graag een aantal 

liederen gezongen maar dat laten we nu achterwege. Wellicht in maart.  

 

Bloemen   Deze worden bezorgd bij Bertie van Dooijeweert in Neerijnen. En met haar bij de 

ca. 30 vrijwilligers die zorgen voor de actie Kerkbalans. Als dank voor hun inzet. Afgelopen 

woensdag zijn de enveloppen ingeleverd en mochten alle ‘lopers’ al een bos bloemen ont-

vangen, waarvoor hartelijk dank. Zodra alles is geteld hoort u wat het totaalbedrag is.    

 

Voorbede   Mevrouw C. Scheurwater-van Baaren, Donjon 27, 4181DE Waardenburg is  

onlangs tijdelijk opgenomen in Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen (Sluimerskamp 18, 

4175BR). Nu is bekend geworden dat het verblijf definitief is. Dat vindt ze erg moeilijk.  

Wij bidden voor haar om sterkte. God houdt zich niet aan woning of plaats, Hij is overal! 

Kevin van der Somme, Fauststraat 46, 4181DH Waardenburg, is met een longembolie 

opgenomen in het ziekenhuis. Hopelijk komt hij begin deze week weer thuis bij Trudy, Timo 

en Matz. Wij wensen hem spoedig algeheel herstel toe. Gebed is er voor hem en zijn gezin. 

Naast de bewoners van de pastorie zijn meer gemeenteleden besmet met corona. Wij 

wensen allen van harte beterschap. We bidden voor allen die ziek zijn, wachten op een 

behandeling en waar zorgen zijn.  

De basisscholen en kinderopvang mogen morgen weer open. We bidden voor de kinderen, 

voor het personeel en allen die erbij betrokken zijn. 

Wij hebben een lockdown, een avondklok en zijn beperkt in het bezoekwerk. Op veel plaat-

sen in de wereld is de toestand vele malen erger. Daarvoor collecteren we. KerkinActie 

heeft veel goede bestemmingen voor de opbrengst van onze diaconale collecte.  

 

Vacatures kerkenraad   Van de vier door de kerkenraad gekozen broeders heeft alleen dia-

ken Nico van Helden de benoeming aanvaard. Daniël van Hemert, Martin van Steenbergen 

en Anton van der Zalm hebben te kennen gegeven de vrijmoedigheid niet te hebben. Zij 

hebben besloten voor het ambt te bedanken. Door het vertrek van Nico van Helden van de 

diaconie naar het consistorie komt er een vacature voor diaken. De kerkenraad buigt zich 

over het vervolg. Ook over het afscheid van de broeders die hun ambt hebben beëindigd.     

 

Tachtigers   Donderdag 11 februari is de verjaardag van de heer F. Kool, Van Pallandtweg 

8a, 4182CA Neerijnen. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem een goed en door 

God gezegend nieuw levensjaar toe. 

 

Veertigdagentijd   Op 17 februari, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd, ook wel vasten-

tijd of lijdenstijd. De laatste jaren wordt steeds meer aandacht geschonken aan deze peri-

ode voor Pasen. Ook wij houden al jaren de passiestilten in de laatste week. Het is begin 

april en nog onzeker of het kan doorgaan. Misschien anders weer een orgelconcert door 

Aart Bergwerff !?   Petrus, het gratis magazine van de PKN, geeft een veertigdagentijd- 

kalender uit. Vraag hem aan op petrus.protestantsekerk.nl. Op deze site kunt u zich ook 

(gratis dus) abonneren op het blad dat sinds 2018 vier keer per jaar verschijnt. Doen!! 

Kerkdiensten online 

 

Zondag 7 februari 

10.00 uur Waardenburg  

ds. F. van IJsseldijk uit 

Opijnen  

18.30 uur Waardenburg 

ds. H.J. van der Veen, 

uit Sliedrecht  

1. Kerk 

2. KerkinActie, werelddia   

3. Instandh. pred.plaats 

 

Zondag 14 februari 

10.00 uur Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille  

18.30 uur Waardenburg 

ds. J. Hogenhout 

uit Meteren 

1. Kerk 

2. Alg. diac. doeleinden 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

 

Agenda (D.V.) 

Deze week zijn er 

geen activiteiten 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst morgendienst: 

Lucas 8: 15 

‘En waar het zaad  

in goede aarde  

valt …..’. 


