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7e lijdenszondag, week 13, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan naar Huibertje Kardol (De Koeldert 19, 4181 CJ, Waardenburg). We wensen haar Gods kracht in deze periode van de lockdown en alle goeds in
haar persoonlijke leven toe.
Doopdienst
In de morgendienst wordt Jef Nicolai Nijhoff, broertje van Evy en Abel, zoon van Jacobus en
Jenine Nijhoff (Beemstraat 38a, 5311 AD, Gameren) gedoopt. We wensen hen Gods zegen. In de wekelijkse mail van de nieuwsbrief kunt u de liturgie van de doopdienst vinden.
Stille Week
De komende week is de Stille Week online te volgen via de beeldverbinding. We volgen het
programma van ds. Jan Kronenberg uit Leeuwarden. De avonden beginnen om 19.30 uur.
In de wekelijkse mail van de nieuwsbrief kunt u het programma van De Stille Week vinden.
Overleden mw. Van Os
Zondag 21 maart jl. is mw. M.W. van Os - Ilmer (De Wittenberg, Haaften) overleden. De
rouwdienst en begrafenis vond plaats afgelopen vrijdag vanuit De Oude School. De meeste
zullen mw. Van Os wel kennen. Een sociale vrouw, die met een kwinkslag, voor gezelligheid kon zorgen in een groep. Ze was, zolang haar gezondheid dat toeliet, een vaste deelnemer van de seniorenmiddag. We denken aan deze rouwdragende familie in de voorbede
en wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte, troost, de hulp van onze God toe.
Overleden mw. Scheurwater
Donderdag 25 maart jl. is mw. C. Scheurwater - van Baaren (Avondlicht, Herwijnen) overleden. Volgende week woensdagmiddag zal de afscheidsdienst en begrafenis plaatsvinden
vanuit de locatie van de Lingese Uitvaartszorg in Geldermalsen. Mw. Scheurwater was een
lieve en bescheiden vrouw, die haar plaats innam, in de kerkdiensten en ook vaste deelnemer was van de seniorenmiddagen. We wensen haar dochter en schoonzoon, familieleden, vrienden en buren veel sterkte in dit gemis en van harte de hulp van God toe.

Gezegend wie komt in de
Naam van de HEERE!
Wij zegenen u vanuit het
huis van de HEERE.
De HEERE is God, Hij heeft
ons licht gegeven.

(Ps. 118: 26, 27a)

Online en 30 personen:
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
Goede Vrijdag 2 april
19.30 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(viering HA)
1. Kerk
2. Diaconie
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 4 april (Pasen)
09.45 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(vooraf paasliederen)
18.30 Waardenburg
ds. P.C.H. Kleinbloesem
uit Goudswaard
1. Kerk
2. K.I.A werelddiaconaat
3. Inst. predikantsplaats
Agenda (D.V.)
Stille Week, 19.30 uur

Verkozen broeders
In de kerkenraad van afgelopen woensdag zijn de volgende broeders verkozen in het ambt
van ouderling: br. M.C. Oosterum (Achterweg 2, 4181 AE, Waardenburg), br. G.J.H. Vuik
(Fausstraat 22, 4181 DH, Waardenburg) en br. P.C. van der Wel (Esterweg 40 , 4185 NN,
Est. Laten we met hen meeleven. We wensen hen Gods kracht en moed in hun beslissing.

Kopij nieuwsbrief voor
don. 18.00 aanleveren bij
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)

We bidden voor...
•
Wilma de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen).
•
Rouwdragende families Van Os en Scheurwater
•
Fam. Nijhoff i.v.m. de doop van Jef.
•
Verkozen broeders

Scriba: G. de Kock scriba@hervormd waardenburgneerijnen.nl (0418
592043)

Jarigen 80+
Mevr. M. van der Meijden - Wijts (De Ridderskamp 5, 4184 EX, Opijnen) hoopt 31 maart
jarig te zijn. We wensen haar een fijne verjaardag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar. We wensen alle ouderen toe dat ‘zij gaan van kracht tot kracht steeds voort’. (Ps. 84).

Collecte via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

