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Jezus antwoordde:
Ik heb u gezegd dat
IK HET BEN,
Als u dan Mij zoekt,
laat DEZEN weggaan.
(Johannes 18:8)

6e lijdenszondag, week 12, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
Vorige week vermeldden we dat nieuw ingekomen waren dhr. en mevr. Guijt - de Vree
(Ridderskamp 9, 4184 EX, Opijnen). We wensen hen gezegende jaren in onze hervormde
gemeente toe en alle goeds voor de toekomst.
De tekst voor de verkondiging
We luisteren in de morgendienst naar Johannes 18: 11-18, vers 8 is de tekst voor de verkondiging. Boven de verkondiging staat: ‘Een overgave, onder voorwaarden’. In dit Bijbelgedeelte ontdekken we drie dingen:
•
In de 1e plaats laat Jezus bij zijn overgave zien en horen, dat HIJ HET IS!
•
In de 2e plaats stelt Hij daarbij een voorwaarde, namelijk: ‘laat DEZEN weggaan.’
•
In de 3e plaats roept Hij DEZE discipelen op tot overgave aan zijn lijdensweg.
Doopdienst
Volgende week zondagmorgen zal er een doopdienst plaatsvinden in de kerk van Waardenburg. Jef Nicolai Nijhoff, broertje van Evy en Abel, zoon van Jacobus en Jenine Nijhoff
(Beemstraat 38a, 5311 AD, Gameren) zal gedoopt worden. Omdat er maar 30 personen
de dienst kunnen bijwonen en de doopouders ook graag hun intimi bij hen hebben zal er
daarom minder plaats zijn om naar de kerk te gaan. De doopzitting vindt maandagavond
22 maart om 19.30 uur plaats in De Oude School.

Stille Week
Voor de Stille Week hadden we avonden gepland met orgelspel door Aart Bergwerff en Bijbellezingen door ds. Schonewille. Maar Aart, zo hoorden we afgelopen dagen, heeft sinds
kort weer de mogelijkheid om beroepsmatig in het land concerten te houden. Dus in de
Stille Week kunnen wij helaas niet op hem rekenen. Dat begrijpen we natuurlijk. We vinden het fijn voor hem, dat hij deze ruimte weer krijgt. Tegelijk kijken we nu hoe we de Stille
Week zullen invullen. Maar noteer vast in uw agenda dat er weer een vorm van passiestilten zullen zijn in de Stille Week voor Pasen.
We bidden voor...
•
Wilma en familie de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen). In de afgelopen week
waren er, God dank, enkele stapjes vooruit. Het blijft spannend, hoe het zal lopen.
•
De landelijke politiek, voor het vormen van een nieuwe kabinet, voor (christelijke)
politici.
Verantwoording februari 2021
Kerk 320,-; Instandhouding predikantsplaats 48,50; Fonds onderhoud gebouwen 211,50;
Algemeen diaconale doeleinden 228,-; Kerk in actie. werelddiaconaat 93,75; De Herberg
143,75; via ds. Schonewille bij een afscheidsdienst 100 (voor de diaconie 50,- en 50,voor de kerk); via koster J. Kruissen 100 euro bij een afscheidsdienst. Allen hartelijk dank.
Jarigen 80+
Dhr. W.L. Kruissen (Meerwijk 15, 4181 AW, Waardenburg) hoopt 23 maart jarig te zijn en
mw. A.M. van Maurik - Ilmer (Koningin Wilhelminalaan 32, 4181 AV, Waardenburg) op 26
maart. We wensen hen een mooi en gezond nieuw levensjaar, bovenal de zegen van God,
die echt rijk maakt.

Online en 30 personen:
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
Zondag 28 maart
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(doopdienst)
18.30 Waardenburg
ds. M. van Dalen uit
Noorden
1. Kerk
2. IZB
3. Onderh. kerkgebouwen
Agenda (D.V.)
Maandag 18.30, catechisatie in Oude School
Maandag 19.30, doopzitting in Oude School
Woensdag 19.00, kerkenraad in Oude School
Kopij nieuwsbrief voor
don. 18.00 aanleveren bij
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)
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

