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 2e zondag na Pasen, week 16, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

De bloemen van deze zondag gaan naar mw. J. van Staveren—van der Pol (Bernhardstraat 

4, 4175 EE, afdeling Giessenhof, kamer 10, Haaften), zij heeft een nare week in het zie-

kenhuis achter de rug en is waarschijnlijk weer thuisgekomen. We wensen haar Gods on-

misbare zegen toe.  

 

Prekenserie over Filippenzen 

Op zondagmorgen 18 april starten we met een prekenserie over het Bijbelboek Filippen-

zen. In de eerste preek over Filippenzen luisteren we naar Filippenzen 1: 1– 11. Thema is: 

Dankbaarheid voor de gemeente. Hieronder wat inleidende informatie over deze brief. 

 

Het boek Filippenzen 

Filippi was de eerste stad in Europa waar 

het evangelie werd verkondigd en een 

christelijke gemeente werd gesticht. Het 

lag in het noorden van Griekenland. 

 

De schrijver van Filippenzen 

Paulus stond aan de wieg van deze ge-

meente. Hij zit gevangen, zijn brief is waar-

schijnlijk ca. 62 na Christus vanuit Rome 

geschreven. Hij dankt hen voor meeleven. 

 

De Christus van Filippenzen 

Paulus ziet Christus als zijn leven en het 

voorbeeld van nederigheid. Hij is het die 

ons vernederd lichaam veranderen zal aan 

zijn verheerlijkt lichaam. Hij is de bron. 

 

We bidden voor... 

• Wilma en Menno de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen). Wilma is in de afgelo-

pen week mogelijk opgenomen in zorgcentrum De Betuwe in Tiel/Culemborg. 

• Erik van Gameren (Dr. van Wieringenstraat 40, 4181 BW, Waardenburg) is afgelo-

pen donderdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij had een ontstoken hartspier en 

moet de komende periode uitrusten en herstellen. We wensen hem een goed her-

stel en zijn dankbaar dat hij weer bij zijn gezin mag zijn en aan herstel mag werken.  

• Dhr. en mw. Van Leeuwen (Donjon 28, 4181 DD, Waardenburg) zijn ziek door coro-

na. We leven met hen mee en wensen hen een goed herstel, gezondheid en Gods 

kracht in de moeilijkheden. We denken ook aan andere zieken door corona. 

   

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 18 april 

10.00 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg  

ds. J. de Wit uit Jaarsveld  

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Zondag 25 april 

10.00 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg  

ds. D.M. Elsman  

uit Rijssen 

1. Kerk 

2. Groot nieuws radio 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V.) 

CMJV:  

26 april, 31 mei, 28 juni.  

 

Kindernevendienst:  

2 mei, 6 juni, 4 juli.  

 

Goede Herder club:  

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 

 

        

 

Aan al de heiligen in Chris-

tus Jezus die in Filippi zijn,  

Ik dank mijn God, telkens 

wanneer ik aan u denk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippenzen 1: 1, 3 


