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 Jaargang 13 —  week , 2020, Lijdenstijd 

Bloemengroet 
De bloemengroet 

De bloemen gaan naar mw. Scheurwater (Donjon 27, 4181 DE, Waardenburg). We 

wensen haar veel kracht en Gods ondersteuning toe in de gezondheidsklachten, 

waarmee zij al enige tijd te kampen heeft en hopen en bidden op verbetering.    

 

Waar wordt over gepreekt? 

Vanmorgen wordt uit Mat. 4: 1-11 gepreekt. Het gaat in dit gedeelte over Jezus’ 

verzoeking in de woestijn. Het onderwerp dat boven de preek staat is: 

‘Keuzestress’. We staan stil bij hoe we op dit moment keuzes maken en hoe dit 

anders zou kunnen.  

 

Waar danken en bidden wij voor? 

• We danken God voor het geschenk van de zondag. 

• We bidden om een gezegende voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal. 

• We bidden om een gezegende lijdenstijd op weg naar Pasen. 

• We bidden voor mw. Scheurwater en voor andere zieken. 

• We bidden om hulp in de nood op de wereld. 

 

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". Volgende inlevering: donderdag 2 april 

2020. 

 

De Herberg 

Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pasto-

raal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een con-

cert. We wandelen een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Tijdens 

de wandeling kun je ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met heide, 

loofbos, beekjes en oude graslanden. We wandelen o.a. langs grafheuvels en de 

bekende Wodanseiken. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. 

Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met 

Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint 

om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur. Kosten: Volledig arran-

gement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun me-

dewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pas-

toraal Diaconaal Centrum de Herberg. Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concer-

ten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 

uur): 026-33 42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Dia-

conaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek. 

Zondag 23 februari 

10.00 uur Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

(voorbereiding H.A.) 

 

18.30 uur Neerijnen 

ds. G.J. Wolters (Almkerk) 

 

1. Kerk 

2. Diaconaal doel 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

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 

 

Agenda (D.V): 

Maandag, Kerk W’burg   

19.00, Gebedskring 

 

Maandag, Oude School 

Gesprekken belijdenis 

 

Woensdag, Oude School 

20.00, Bijbelkring 

 

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?  

De mens zal niet van 

brood alleen leven, 

maar van elk woord 

dat uit de mond van 

God komt (Mat. 4: 4) 


