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 3e zondag na Pasen, week 17, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

De bloemen van deze zondag gaan naar Andries en Saskia Roberti en hun kinderen, zij zijn 

in de afgelopen periode in hun nieuwe huis in Haaften gaan wonen (Emmastraat 7, 4175 

EG) We wensen hen heel veel woongenot en Gods zegen voor de toekomst.  

 

Preektekst als tegelwijsheid 

Zondagmorgen luisteren we verder naar de boodschap van Paulus aan de christelijke ge-

meente in Filippi. De tekst voor de verkondiging is Filippenzen 1: 21. 

 

Hiernaast is die Bijbeltekst in een Delfts 

Blauw tegeltje weergegeven. ‘Het Delfts 

Blauw heeft een lange traditie in het ver-

vaardigen van tegeltjes en in het maken 

van spreuktegeltjes. Gezien de tijd waarin 

deze tegeltjes ontstonden (1800) werden 

ook hier vaak religieuze teksten op gezet. 

De tegels werden echter ook gebruikt ter 

decoratie of voor volkswijsheden. Kinderen 

werden gewezen op tegels met deugden of 

met klassieke spreuken’, aldus een websi-

te over tegelwijsheden. Wat zou het mooi 

zijn om zo’n oude gewoonte weer levendig 

te maken. Tip: Maak eens (of laat maken) 

een eigen tegeltje met dit christelijke le-

vensmotto en plaats die zichtbaar in je 

huis, om zo de boodschap niet te vergeten! 

 

We bidden voor... 

• Wilma de Kock, zij verblijft voor revalidatie in Zorglocatie Beatrix (Beatrixstraat 20, 

Kamer 19, 4101 HK, Culemborg). 

• Dhr. Van Leeuwen (Donjon 28, 4181 DD, Waardenburg), hij is in het ziekenhuis op-

genomen vanwege benauwdheid door corona. 

• Voor andere zieken en mensen in nood (op de wereld).  

 

Minder ruimte in de kerk op 2 mei 

In verband met het afscheid van Kees van Dooijeweert, Jaco Scheurwater, Alfred Verste-

gen en Renze van Willigen uit de kerkenraad en de bevestiging van Nico van Helden, Mar-

tin van Steenbergen, Gertjan Vuik en herbevestiging van Jakob de Greef en Jan Willem de 

Jongh zal er minder ruimte zijn om op zondagmorgen 2 mei fysiek naar de kerk te komen.    

 

Schilderwerk kerken 

De komende 6 weken zal door schildersbedrijf De Jongh een deel van de buitengevels van 

de kerk in Waardenburg worden geschilderd. Er is gestart met het schoon maken. We be-

ginnen met de zuidgevel en de toren, we streven ernaar om zoveel mogelijk van de gehele 

kerk te schilderen. Daarna wordt er gestart met het schilderen van de grijze vlakken aan 

de kerk in Neerijnen. Deze werkzaamheden worden gepland op 3 weken. Voor de boven-

genoemde werkzaamheden is een subsidie verstrekt. Dik van Wijk, restauratiecommissie. 

Online en 30 personen: 

 

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 

 

Zondag 2 mei 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

afscheid en (her)

bevestigen ambtsdragers 

18.30 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V.) 

Perkplantenactie, aan-

staande vrijdag  

 

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 

 

        

 

Want het leven is voor mij 

Christus en het sterven is 

voor mij winst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippenzen 1: 21 


