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Gezegend Pasen, week 14, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan Marlies van Gameren (Dr. van Wieringenstraat 40,
4181 BW, Waardenburg). Het is daarmee een bedankje voor de gehele 10 plus commissie. Zij hebben namelijk in de afgelopen week een leuke paasattentie bezorgd bij de 75+
gemeenteleden. Als een hart onder de riem voor de 75+ groep in deze moeilijke periode.
Verkozen broeders
De volgende broeders zijn verkozen in het ambt van ouderling: br. M.C. Oosterum
(Achterweg 2, 4181 AE, Waardenburg), br. G.J.H. Vuik (Weerdenborch 77, Waardenburg)
en br. P.C. van der Wel (Esterweg 40, 4185 NN, Est). In het ambt van diaken: br. M.J. van
Steenbergen (Dugganstraat 9, 4184 AD, Opijnen) U hoort met Pasen, wat hun antwoord is.

We bidden voor...
•
Wilma en Menno de Kock (Zandstraat 30a, 4184 EG, Opijnen)
•
Rouwdragende families Van Os en Scheurwater
•
Verkozen broeders
Data jeugdwerk
Het jeugdwerk is opgestart. Kom je ook (weer)? We hopen op fijne ontmoetingen met elkaar! Voor de CMJV geldt: 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni. Voor de kindernevendienst:
4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli. Voor de goede Herder club: 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli.
Perkplantenactie
Vorig jaar konden we vanwege de corona geen perkplantenmarkt houden. Noodgedwongen hielden we alleen een perkplantenactie op bestelling. Dit bleek toch een groot succes
te zijn. Daarom herhalen we dit en houden op vrijdag 30 april a.s. een perkplantenactie op
bestelling. Als u ook zo’n zin heeft om uw tuin weer fleurig en geurig te maken, bestel dan
uw perkplantjes bij ons. Ook verkopen we aardbeiplanten, tomatenplanten, paprikaplanten, courgetten en potgrond. U ontvangt het bestelformulier per mail tegelijkertijd met de
wekelijkse nieuwsbrief. U kunt de bestellijst 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. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage
aan de perkplantenactie. De onderhoudsgroep.
Media-aandacht bij de kerken
We hebben het allemaal kunnen volgen. De media-aandacht die er was voor een aantal
kerken in ons land i.v.m. te grote bezoekers aantallen. En als gevolg daarvan weer de heftige emoties, die dat opriep bij de kerkgangers. Stel dat dit bij onze diensten zou gebeuren? Hoe reageren we dan? Ik zou willen zeggen, nodig hen maar van harte en met alle
vriendelijkheid uit om de kerkdienst bij te wonen en laat maar zien dat we ons houden aan
de routekaart voor de kerken, waarin het dringende advies van de overheid verwerkt is.
Deze routekaart kan u vinden op onze website en ligt in de kerk zelf. Door hen uit te nodigen kunnen we tegelijk iets laten zien, van wat ons geloof in God inhoudt en het is aan hen
om daar respectvol mee om te gaan. Laten we niet bang zijn voor hun reactie en zeker
geen ruzie maken voor de kerk. In 2 Tim. 2 staat : ‘een dienaar(es) van de Heere moet
geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen’ Dat we daar Gods hulp bij nodig hebben is duidelijk. Laten we Hem om wijsheid bidden om met zulke situaties om te gaan.

Ik ben zelf het Leven.
Wie in Mij gelooft,
zal leven, zelfs als
hij gestorven is.
Wie leeft en in Mij gelooft
zal nooit meer sterven.

Joh. 11: 25, 26

Online en 30 personen:
Zondag 4 april (Pasen)
09.45 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(vooraf paasliederen)
Kindernevendienst
18.30 Waardenburg
ds. P.C.H. Kleinbloesem
uit Goudswaard
1. Kerk
2. K.I.A. werelddiaconaat
3. Inst. predikantsplaats

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.
Agenda (D.V.)
Deze week geen activiteiten
Kopij nieuwsbrief voor
don. 18.00 aanleveren bij
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)
Scriba: G. de Kock scriba@hervormd waardenburgneerijnen.nl (0418
592043)
Collecte via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

