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 Jaargang 13 —  week 10 , 2020, Lijdenstijd 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar mw. M. van den Broek (Tieflaarsestraat 17, 4182 PC, Nee-

rijnen), we zien haar en haar zoon al een periode aanwezig in de diensten, maar zij 

zijn inmiddels als nieuwe leden aan onze gemeente verbonden. We wensen hen 

veel zegen in hun persoonlijke levens toe, daarmee bedoelen we in het bijzonder 

de zorg en leiding van de Goede Herder, onze Heere Jezus Christus. 

 

Waar wordt over gepreekt? 

Vandaag wordt uit Lukas 22: 39-46 gepreekt en we vieren het Heilig Avondmaal. In 

dit gedeelte wordt Christus zelf versterkt om zijn weg tot onze verlossing te voltooi-

en. Zoals Christus versterkt werd om op zijn weg voort te gaan, is ook aan ons het 

Heilig Avondmaal gegeven tot versterking van onze geloofsweg achter Hem aan. 

Alle gelovigen die niet zonder deze versterking van hun Heiland kunnen, worden 

van harte uitgenodigd om zich over te geven aan Christus’ uitnodiging. 

 

Waar danken en bidden wij voor? 

• Danken voor het Heilig Avondmaal, gegeven tot versterking van het geloof. 

• Danken voor de periode in het kerkelijk jaar (Lijdenstijd). 

• Bidden voor onze zieken en mensen, die het moeilijk hebben. 

• Bidden voor het werk van De Herberg (diaconale collecte). 

• Bidden om hulp in de nood op de wereld en eigen land (Coronavirus). 

• Bidden voor het joodse volk en tegen toenemende antisemitisme. 

 

Inleveren goederen voor kerkmarkt   

Op donderdagavond 5 maart 2020 kunt u tussen 19.30 en 20.30 uur spullen inle-

veren voor onze kerkmarkt van zaterdag 20 juni 2020. Wat kunt u brengen? In 

principe alles wat nog bruikbaar is maar wat nog te goed is om weg te gooien. We 

nemen geen grote meubelstukken, gebruikte matrassen en beddengoed in ont-

vangt. Heeft u nog oud ijzer? Ook dat kunt u op datzelfde tijdstip bij ons brengen. 

Wij zien u graag bij "De Oude School".  

 

De Herberg 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg (Pietersbergseweg 19, 6862 BT Ooster-

beek) is een plek waar mensen tot rust kunnen komen, als hun leven door de 

storm gaat of is gegaan. Een mooi diaconaal doel, dat wij al vele jaren financieel 

ondersteunen. Geeft u ook weer van harte, om uw medemens te steunen in zijn of 

haar moeilijkheden. De collecte bij het Heilig Avondmaal en de 2e collecte in de 

dienst zijn bestemd voor dit doel. Van harte aanbevolen. 

 

Jarigen 80+ 

Mevr. P.J. Weijgertze - Jonkerman (Zwarte Kade 3, 4182 PH, Neerijnen) hoopt op 7 

maart jarig te zijn. We wensen haar van harte een fijne verjaardag met haar kin-

deren en kleinkinderen en een mooi en gezegend nieuw levensjaar. 

Zondag 1 maart 

10.00 uur Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(viering H.A.) 
 

18.30 uur Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille

(dankzegging H.A.) 
 

1. Kerk 

2. De Herberg 

3. Inst. predikantsplaats 
 

Zondag 8 maart 

10.00 uur Neerijnen 

ds. P.L. de Jongh 

(Rotterdam) 
 

18.30 uur Neerijnen 

ds. G.J. Hiench (Elst) 
 

1. Kerk 

2. YFC 

3. Onderh. kerkgebouwen 
 

Woensdag 11 maart, Bid-

dag voor gewas en arbeid 
 

Agenda (D.V): 

Maandag, Kerk W’burg   

19.00, Gebedskring 
 

Maandag, Oude School 

18.30, Catechese 

19.30, Belijdenis 
 

Dinsdag, Oude School 

20.00, Onderhoudsgroep 
 

Woensdag, Oude School 

20.00, Kerkenraad 
 

Colofon: 

Kopij nieuwsbrief/

website voor do. 18h 

naar dsschone-

wile@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 
 

Ds. K.E. Schonewille 

0418-651539 
 

Dhr. A. Verstegen  

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418-652741) 
 

Meldpunt seksueel  

misbruik: www.smpr.nl 

 

       Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?  

En aan Hem ver-

scheen een engel 

uit de hemel, die 

Hem versterkte 

(Luk. 22: 43) 


