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Kom naar Mij toe, allen die
vermoeid en belast bent,
en Ik zal u rust geven.
(Mat. 11:28)

5e lijdenszondag, week 11, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemengroet gaat naar familie de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen), als hart
onder de riem dat wij met hen meeleven in deze spannende en heftige periode. Wilma de
Kock ligt in het ziekenhuis in Arnhem (IC-afdeling i.v.m. corona). Haar situatie is stabiel,
maar blijft zorgelijk. We wensen Menno en de kinderen en kleinkinderen veel draagkracht.
Dat de Heere hen kracht mag geven om deze moeilijke periode door te komen. In de voorbede willen we in het bijzonder denken aan hen. Tegelijk bidden we om kracht voor allen
die het moeilijk hebben in de gemeente, door ziekte, rouw en/of zorgen. Tot slot een
woord van de Heere Jezus in onze verdrukking: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en
belast bent, en Ik zal u rust geven.’
Vacatures kerkenraad
Wij willen als kerkenraad in de volgende kerkenraadsvergadering van woensdag 24 maart
verder gaan met de lijst van namen, die u hebt aanbevolen voor het ambt van ouderling.
Wij zijn dankbaar dat br. N. Van Helden (Hiernstraat 10, 4181 BD, Waardenburg) zijn verkiezing tot ouderling heeft mogen aanvaarden. Dat betekent wel dat er een vacature ontstaat bij de diaconie. Maar tegelijk gebeurde er in de vorige ronde iets moois. Namelijk dat
br. M. van Steenbergen (Dugganstraat 9, 4184 DA, Opijnen), die door u werd aanbevolen
en door de kerkenraad verkozen werd tot ouderling, te kennen heeft gegeven dat hoewel
hij niet de vrijmoedigheid heeft om in het ambt van ouderling te gaan staan, dit voor het
ambt van diaken voor hem anders zal zijn. Wij zouden daarom graag deze broeder in de
aanstaande kerkenraadsvergadering verkozen verklaren. Maar kerkordelijk heeft de gemeente de mogelijkheid om ook voor deze nieuwe vacature personen aan te bevelen. Die
ruimte willen we dan ook geven tot zondag 21 maart. Maar u hoeft deze aanbevelingen
dus niet te doen, omdat we graag met broeder Van Steenbergen verder gaan.
Opbrengst Kerkbalans 2021
Het CVK wil u mededelen dat de toezeggingen kerkbalans 2021 het prachtige bedrag
heeft op gebracht van 60.245 euro. Woorden schieten eigenlijk tekort, als we kijken naar
zo’n mooi bedrag en dat in coronatijd! Wij zijn heel dankbaar en blij dat u/jij met zovelen
de kerk ondersteunt. Wat hebben we in deze moeilijke tijd de kerkelijke gemeenschap nodig. Een gemeenschap die wil leven van Gods genadige hulp en leiding. Met het thema:
‘GEEF VOOR DE KERK VAN MORGEN’ heeft een ieder daar gehoor aan gegeven. Wij verlangen er naar om, zo spoedig als dat weer kan, elkaar weer te ontmoeten in de kerk en samen te zingen van Gods goedheid in Christus: met de woorden van het bekende gezang:
‘duizend, duizend maal O HEER, zij U daarvoor dank en eer.’ Dat de stem van de Goede
Herder in onze gemeente gehoord en gevolgd mag worden tot eer van God en heil van
mensen. Daarvoor zal het geld van kerkbalans dan ook gebruikt worden, om de verkondiging van het evangelie in onze dorpen blijvend gestalte te geven. Wij willen nogmaals een
ieder die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. Het College van Kerkrentmeesters.
Nieuw ingekomen
We heten van harte welkom dhr. en mevr. Guijt - de Vree (Ridderskamp 9, 4184EX OPIJNEN). We wensen hen gezegende jaren in onze hervormde gemeente toe. We hebben elkaar al een hele periode mogen ontmoeten in de kerkdiensten. Alle goeds voor u samen
toegewenst en laten we als gemeente met hen meeleven en ondersteunen.

Online en 30 personen:
Zondag 14 maart
10.00 Waardenburg
ds. J.B. Kamp uit Arnhem
18.30 Waardenburg
ds. G.J. Krol uit Baarn
1. Kerk
2. GZB-voorjaarszending
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 21 maart
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. C. Hendriksen uit
Woudrichem
1. Kerk
2. Diaconale doeleinden
3. Onderh. kerkgebouwen
Agenda (D.V.)
Maandag 18.30, catechisatie in De Oude School
Dinsdag, 19.30-21.30,
Momenten in de Kerk,
te reserveren bij de ds.
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)
Kopij nieuwsbrief voor
don. 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

