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 4e lijdenszondag, week 10, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

‘Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter’, zo verwoorden Twan en Cori-

ne van Kessel (Gerestein 34, 4158 GC, Deil) dat bij hen op 21 februari dochtertje Vayèn 

Wilhelmina Helena werd geboren. Van harte gefeliciteerd! We wensen dit jonge gezin alle 

goeds, vreugde en de zegen van God toe. Zij ontvangen daarom de bloemengroet.  

 

We bidden/danken o.a. voor…  

• Geboorte van Vayèn Wilhelmina Helena. 

• Wilma de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen) ligt in het ziekenhuis in Arnhem 

(IC-afdeling i.v.m. corona). Een zeer spannende periode voor haar en haar man Men-

no en de (klein)kinderen. Laten we allen aan haar denken in onze gebeden en bid-

den om Gods bewaring. 

• Rouwdragende familie van Rhijn (zie overlijdensbericht). 

 

Overleden 

Op 1 maart is overleden een geliefde vrouw, moeder en oma mw. A.J. van Rhijn-van Deu-

tekom (Dr. Van Wieringenstraat 39, 4181 BT, Waardenburg). Ze mocht in onze gemeente 

vele jaren meedoen met het werk voor het verjaardagsfonds en participeerde bij De Chris-

tenvrouw. De afscheidsdienst en begrafenis vond plaats op 6 maart jl. Op de rouwbrief 

staat: ‘k Sla d’ogen naar ‘t gebergte heen, van waar ik dag en nacht des Hoogsten bij-

stand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde, eerst schiep en 

sinds bewaarde.(Ps. 121:1 ). We wensen dhr. Van Rhijn en zijn kinderen en kleinkinderen 

Gods hulp in deze moeilijke periode van hun leven en tegelijk hoop voor de toekomst.  

 

Dankbetuiging 

We willen u en jou hartelijk danken voor het meeleven met het overlijden van onze vader, 

opa en overgrootvader. De vele kaarten, appjes, mails en telefoontjes die wij mochten ont-

vangen uit de gemeente, waren overweldigend en heeft ons goed gedaan met het verwer-

ken van ons verdriet. Fam. Verstegen 

 

Biddag 2021 

De kinderen van de KND hebben de biddagkalender ‘Beloofd = beloofd' gekregen. Daarin 

lees je elke dag over een belofte van de Heere God. De biddagkalender bevat voor elke 

dag een Bijbelgedeelte om te lezen met een korte uitleg, een vraag om te bespreken. Op 

de CBS Neerijnen wordt tijdens het ochtendprogramma aandacht gegeven aan biddag. 

 

Jarigen 80+ 

Op 7 maart is mw. P.J. Weijgertze - Jonkerman (Zwarte Kade 3, 4182 PH, Neerijnen) jarig 

en op 10 maart hoopt mw . M.W. van Os - Ilmer (Schoolstraat 12, 4175 EJ, Haaften) haar 

verjaardag te beleven. We wensen hen van harte Gods zegen over het nieuwe levensjaar. 

 

Verantwoording januari 2021 

Kerk 1.410,20; Instandhouding predikantsplaats 73,50; Fonds onderhoud gebouwen 

377,50; Orgelonderhoud 195,-; Kerktelefoon 4e kwartaal 2020 439,60; Algemeen diaco-

nale doeleinden 260,20; Quotum collecte PKN 33,-; Kerk in Actie Missionair 109,-; Plaat-

selijk seniorenwerk 96,-; Stichting ondergrondse kerk 78,50 voor de kerk via Baggerman 

20,-. en via Verstegen 50,- voor de kerk. Allen hartelijk dank. 

Online en 30 personen: 

 

Zondag 7 maart 

10.00 uur Waardenburg  

ds. C.A. van der Graaf 

uit Heerde 

18.30 uur Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk  

2. Bijbelsch. Wittenberg 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Biddag 10 maart 

19.30 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

 

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 

 

Agenda (D.V.) 

 

Maandag 18.30, catechi-

satie 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 scri-

ba@hervormd waarden-

burgneerijnen.nl (0418 

592043)  

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

En waar het zaad (van het 

Woord) in de goede aar-

de valt, dat zijn zij die het 

Woord horen, het in een 

oprecht en goed hart vast-

houden, en in volharding 

vruchten voortbrengen. 

(Lukas 8:15) 

 


