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Zondag 14 februari 2021

week 7

Bij de diensten
Bloemengroet
Met onze predikant gaat het inmiddels wat beter, Siem is ook redelijk hersteld, maar Margreet is nog flink ziek. Het moderamen heeft, in overleg met hem, de dominee geadviseerd
deze week zijn werk te laten rusten en het in de loop van de volgende week weer op te
pakken. Dat betekent dat we vandaag en volgende week twee gastpredikanten welkom
heten. Gezegende diensten toegewenst!

Schriftgedeelte
morgendienst:
Marcus 14:1-11
‘De zalving in
Bethanië’.
Kerkdiensten online

Zondag 14 februari
1e lijdenszondag
10.00 uur Waardenburg
ds. J. van Rumpt
uit Barneveld
18.30 uur Waardenburg
Bloemen
ds. J. Hogenhout
Afgelopen week is Karin van der Linden-Vervoorn (Peperstraat 2a, 4181AC Waardenburg) uit Meteren
op verzoek van de huisarts twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Corona, moe 1. Kerk
en benauwd, longen aangetast, maar toch niet ziek genoeg om in het ziekenhuis te blijven. 2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Ze moet thuis ’uitzieken’. Of bloemen verlichting geven vraag ik mij af. Ze zijn wel een

teken van verbondenheid en meeleven. Karin (en Steven, die in lichte mate corona heeft
gehad) ontvangen de hartelijke groeten en wij wensen hen van harte spoedig herstel toe.
Voorbede, we bidden voor
- Karin van der Linden, zie bloemen.
- Mevr. J.C. van Oort-van Duijnen, Dr. Kylstradreef 11, 4181BR Waardenburg.
Zij is afgelopen donderdag opgenomen met corona-klachten in het ziekenhuis.
- beterschap voor de bewoners van de pastorie, en met name voor Margreet Schonewille.
- de bedroefde familie Verstegen, met het overlijden van vader, opa en overgrootvader
Jan Verstegen (zie overleden).
- alle zieken thuis en in het ziekenhuis.
Overleden
Op 11 februari is overleden ons gemeentelid Jan Piet Verstegen in de leeftijd van 88 jaar.
Hij woonde Van Pallandtweg 17, 4182CB Neerijnen. De laatste jaren kampte hij met zijn
gezondheid. Hij miste zijn vrouw die in oktober 2019 hem is voorgegaan. Wij verliezen in
hem een trouw kerkganger en een man die zich zijn leven lang heeft ingezet voor onze
kerk. Een lange periode is hij lid geweest van de Kerkvoogdij, nu College van Kerkrentmeesters, en van de Restauratiecommissie. Ook maatschappelijk was hij op veel gebieden
betrokken en bestuurlijk actief.
Gelegenheid tot condoleren is er op zaterdag 20 februari van 15.00 tot 17.00 uur bij
familie F.M. Verstegen, Repensestraat 12 in Opijnen. De rouwdienst, in besloten kring,
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.
Tachtigers Vrijdag 19 februari hoopt mevrouw A. de Waal-van Wijk, Korte Woerdenstraat
16, 4181BG Waardenburg haar verjaardag te vieren. Met een hartelijke felicitatie wensen
wij haar een mooi en gezegend nieuw levensjaar toe.

Zondag 21 februari
2e lijdenszondag
10.00 uur Waardenburg
nog niet bekend
18.30 uur Waardenburg
ds. C. Hendriksen
uit Woudrichem
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
Lijdenstijd De lijdenstijd omvat zeven weken, van de zondag voor Aswoensdag tot Palm- NL53 RABO 0366 7047
zondag. Dat zijn 49 dagen. Veertigdagentijd is van Aswoensdag tot Palmzondag, 46 dagen. 88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
Deze 46 dagen minus de zes zondagen zijn de veertigdagentijd, ook genoemd vastentijd.
88 (kerkrentmeesters)

Aswoensdag is op 17 februari, Palmpasen op zondag 28 maart.

