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 Zondag voor Hemelvaart, week 19, 2021 

Bloemengroet Bloemengroet  

De bloemen gaan naar de familie Baggerman (Burgemeester von Geusauweg 16, 4191 

KW, Geldermalsen). Els, Maurice en Bart zijn de trotse ouders en grote broer geworden 

van Guus. Guus werd op 22 april geboren. We feliciteren hen van harte! Twee weken gele-

den mochten we dit mooie nieuws al afkondigen en hebben we de Heere hiervoor gedankt.  

 

Vervolg prekenserie Filippenzen 

De meest spannende twee weken van het voortgezet onderwijs komen eraan: het eindexa-

men! De examens beginnen dit jaar op maandag 17 mei en duren tot en met dinsdag 1 

juni. Ook in onze gemeente zijn er jongeren die dit jaar examen doen. Zij doen er alles aan 

om hun kennis op peil te brengen, met het doel dat zij zullen slagen. De vraag, die in de 

preek wordt gesteld, is: Wanneer ben je eigenlijk geslaagd in het leven? Denk vast eens 

na over die vraag. We lezen Filippenzen 3: 1-16, de kerntekst is vers 9.     

 

We bidden voor... 

• Wilma en Menno de Kock, Wilma verblijft in Zorglocatie Beatrix (Beatrixstraat 20, 

Kamer 19, 4101 HK, Culemborg). Menno zal de komende periode een hormoonkuur 

ondergaan tegen zijn ziekte. Hun adres in Opijnen is Zandstraat 30, 4184 EG.  

• Dhr. Van Leeuwen is vanuit het ziekenhuis in Den Bosch naar Zorgcentrum Het Zon-

nelied in Amerzoden gegaan (Hogesteeg 2, 5324 AD) voor verder herstel. 

• Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen) heeft de ziekenhuisingreep 

goed ondergaan, de komende week hoort zij meer over de uitslag. 

• Andere zieken, die op behandeling wachten of ondergaan. 

• We bidden voor de jongeren, die zich voorbereiden voor de examens. 

• Alle moeders, op deze moederdag. 

• Nood in de wereld door corona en ander leed. 

• (Christenen voor) Israël, zie diaconale collecte. 

 

Heel hartelijk dank! 

In de korte tijd dat wij aan de gemeente Waardenburg - Neerijnen verbonden zijn, hebben 

wij in onze situatie zoveel liefde en medeleven ervaren dat wij er blij en emotioneel van 

zijn. God gebruikte de gemeente ter bemoediging en troost voor ons. In het gebed spreken 

we onze dank uit aan onze Vader en de ondersteuning door Hem aan ons gegeven. De ve-

le bemoedigingen door de gemeente zijn ons tot zegen geweest. Elly en Kees van Herk. 

 

Jarigen 80+ 

Op 12 mei hoopt jarig te zijn dhr. A.D. van Rijswijk (Dorpsstraat 4, 4181 BN, Waarden-

burg). We wensen Bram een fijne verjaardag, samen met Nel! We vinden het heel mooi dat 

jullie nog samen in ons midden mogen zijn en daarin nog steeds taken mogen uitvoeren 

voor de gemeente en dat alles tot eer van God. Van harte Gods zegen! 

 

Opbrengst perkplantenactie 

De perkplanten zijn op vrijdag 30 april jl. bij de kopers gebracht of zijn bij 'De Oude School' 

opgehaald. Nu kunt u van de plantjes genieten! Nadat Marianne de rekening heeft opge-

maakt kon de kweker worden betaald. Het was een geslaagde actie met maar liefst 45 

bestellingen, die het het mooie bedrag heeft opgeleverd van maar liefst € 1.261,00. Alle 

medewerkers aan de actie en kopers van de plantjes hartelijk dank! 

Online en 30 personen 

 

Zondag 9 mei 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg 

ds. W.J. Westland uit 

Giessendam-Neder-

Hardinxveld 

1. Kerk 

2. Christenen voor Israël 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Hemelvaart 13 mei 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Woord en daad 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 16 mei 

10.00 Waardenburg 

kand. M. van Genderen 

uit Leerdam 

18.30 Waardenburg  

Prof. Dr. J. Hoek uit Vee-

nendaal 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

CMJV:  

31 mei, 28 juni.  

Kindernevendienst:  

6 juni, 4 juli.  

Goede Herder club:  

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)  

 

        

...door het geloof in 

Christus is namelijk 

de rechtvaardigheid 

uit God  

 

(Fil 3: 9 c) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


