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 Zondag na Pasen, week 16, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

De bloemen van deze zondag gaan naar de familie Oldenhuis, zij zijn verhuisd en gaan 

wonen aan Graskamp 1, 4175 CX in Haaften. Daarbij is het vandaag ook de verjaardag 

van Esther. Van harte gefeliciteerd! We wensen hen veel woongeluk en Gods zegen. 

 

We bidden voor... 

• Wilma en Menno de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen) 

• Rouwdragende families Waas en Visscher 

• Andere zieken en rouwdragenden 

   

Overleden mw. Maartje Waas - van Dijk 

Op 2 april jl. is overleden mw. Maartje Waas - van Dijk (De Koeldert 12, 4181 CK, Waar-

denburg). Afgelopen donderdagmorgen 8 april vond de uitvaart in beslotenheid plaats. We 

mochten samen in het gebed gaan tot God en een Bijbelgedeelte lezen en die overdenken. 

We wensen dhr. Waas, zijn zoon, schoondochter en kleindochter heel veel sterkte en 

troost van de Heere God toe. ‘De Heere is nabij de gebrokenen van hart en Hij behoudt de 

verslagenen van geest.’ Laten we met dhr. Waas meeleven door een kaartje te sturen. 

 

Overleden mw. Johanna Visscher—van Os 

Op 3 april jl. is overleden mw. Johanna Visscher - van Os, zij woonde in De Wittenberg in 

Haaften. Op 8 april vond de afscheidsdienst plaats en aansluitend de begrafenis. We 

mochten troostwoorden laten klinken vanuit Gods Woord in De Oude School. Een gebouw 

waar zij en haar man samen op school hebben gezeten. Ook hadden zij ooit een woning 

dicht bij het treinspoor en De Oude School. We wensen de familie de troost van Ps. 139: 5. 

Wie een kaart wil sturen, graag naar B. Visscher, Steenweg 9, 4181 AJ, Waardenburg. 

 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Het is de planning dat we op zondagmorgen 2 mei afscheid nemen van Kees van Dooije-

weert, Jaco Scheurwater, Alfred Verstegen en Renze van Willigen uit de kerkenraad en te-

gelijk Nico van Helden, Martin van Steenbergen en Gertjan Vuik bevestigen in het ambt en 

Jan Willem de Jongh herbevestigen. We zijn onze God dankbaar voor hun (gedane) inzet.  

 

Fotocollage 

De 10 plus commissie en de diaconie hebben vorige week een smaakvolle paasattentie 

bezorgd bij de 75+ gemeenteleden. Als een hart onder de riem voor de 75+ groep in deze 

moeilijke periode. Op de achterkant van de nieuwsbrief of als bijlage bij de nieuwsbrief 

vindt u daarvan een mooie fotocollage. 

 

Perkplantenactie 

Zoals vorige week al is vermeld in de nieuwsbrief, houden we ook dit jaar weer een perk-

plantenactie op bestelling op vrijdag 30 april a.s. Het bestelformulier treft u bij de nieuws-

brief aan en staat ook op de website van de kerk. U kunt het formulier ook opvragen bij 

Marianne van Weelden, telefoon 0418-592591 of per mail via h.mvanweelden@planet.nl.  

Graag ontvangen wij de ingevulde bestellijst uiterlijk zaterdag 24 april a.s. terug. Alvast 

hartelijk dank voor uw bijdrage aan de perkplantenactie. De onderhoudsgroep.  

 

 

Online en 30 personen: 

Zondag 11 april 

10.00 Waardenburg 

ds. W.M. Roosenboom uit 

Herwijnen 

18.30 Waardenburg  

ds. N.M. van Ommeren uit 

Nieuwendijk 

1. Kerk 

2. Plaatselijk jeugdwerk 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 18 april 

10.00 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg  

ds. J. Hogenhout uit  

Meteren 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V.) 

Maandagavond, 18.00 

uur, afsluiting catechese 

met gezamenlijke maal-

tijd. Geef je snack door! 

 

CMJV: 29 maart, 26 april, 

31 mei, 28 juni.  

Kindernevendienst: 4 

april, 2 mei, 6 juni, 4 juli.  

Goede Herder club: 9 

april, 7 mei, 4 juni, 2 juli. 

 

Kopij nieuwsbrief voor 

don. 18.00 aanleveren bij 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418 651539)  

 

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 

 

        

 

Ik ben  

de Opstanding  

en het Leven 
 

 

 

 

 

 

Joh. 11: 25 


