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Al ging ik ook door een
dal vol schaduw van de
dood, ik zou geen kwaad
vrezen, want U bent met
mij (Ps. 23: 4)

Jaargang 13 — week 12 , 2020, Lijdenstijd
De bloemengroet
Bloemengroet
De
bloemen gaan naar fam. Van Steenbergen (Dugganstraat 9, 4184 DA, Opijnen),
bij hen werd op 2 maart Marwin Martin Dieuwe geboren. We feliciteren Martin en
Mardieke en Milan en Melin van harte en wensen hen Gods zegen toe over de opvoeding. Op het geboortekaartje staat: ‘Je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. Wij weten dat, waar je ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn.’
Kerkdienst 15 maart 2020
In verband met de landelijke maatregelen t.a.v. het coronavirus vindt de kerkdienst
op deze zondag plaats in zowel de kerk van Waardenburg (max. 100 bezoekers),
als ook in De Oude School (de overige bezoekers). In De Oude School is via een
internetverbinding de dienst gezamenlijk te beluisteren. Een deel van de kerkenraadsleden zal in beide ruimtes aanwezig zijn. We willen dat ook de komende weken zo doen. Ouderen en andere kwetsbare groepen dienen zelf hun afweging te
maken om, in lijn met de landelijke maatregelen, thuis te blijven. Als u thuis wilt
blijven, om daar via de eigen internetverbinding de kerkdienst te volgen, is daar
alle begrip voor. Via onderstaande link kunt u de richtlijnen rondom het coronavirus lezen van onze landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN): https://
www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Beroep ds. K.E. Schonewille
De Hervormde Gemeente van Kootwijk-Kootwijkerbroek heeft het voornemen om
aanstaande dinsdag een beroep uit te brengen op ds. K.E. Schonewille. Hij zal, omwille van dat beroep, volgende week zondagmorgen voorgaan in de Kerk van Kootwijkerbroek. Laten we het beroepingswerk gedenken in onze voorbeden.
Diaconaal kerkrentmeester
De diaconie wil Erika Kers benoemen als diaconaal kerkrentmeester. Dit betekent
dat zij het college van diakenen gaat ondersteunen in administratieve taken. Als
hiertegen bezwaren zijn, kunt u dat, de komende week melden bij de scriba A.
Verstegen.
Waar danken en bidden wij voor in deze kerkdienst?
•
Danken dat we, gegeven de omstandigheden, naar de kerk mogen gaan
•
Danken voor de geboorte van Marwin van Steenbergen
•
Bidden voor onze zieken en mensen, die het moeilijk hebben
•
Bidden voor nood op de wereld (coronavirus en vluchtelingencrisis Europa)
•
Bidden voor het werk van de GZB (voorjaarszendingscollecte)
•
Bidden om Gods leiding bij beroep ds. K.E. Schonewille
Verantwoording
De biddagcollecte heeft 1745 euro opgebracht. We danken alle gevers van harte
voor uw gaven. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de Kerk.
Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?

Zondag 15 maart
10.00 uur Waardenburg
ds. M. Maas (Dordrecht)
18.30 uur Waardenburg
ds. C.A. van der Graaf
(Heerde)
1. Kerk
2. GZB (Voorjaarszend.)
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 22 maart
10.00 uur Waardenburg
Prop. J. Meerkerk (Ede)
18.30 uur Waardenburg
ds. P.J. den Admirant
(Apeldoorn)
1. Kerk
2. Diaconaal doel
3. Onderh. kerkgebouwen
Agenda (D.V):
Maandag, Kerk W’burg
19.00, Gebedskring

Maandag, Oude School
18.30 catechese
19.30 belijdenis
Woensdag, Oude School
Let op, de seniorenmiddag en De Christenvrouw
gaan niet door i.v.m. de
coronavirus
Colofon:
Kopij nieuwsbrief/
website voor do. 18h
naar dsschonewile@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Ds. K.E. Schonewille
0418-651539
Dhr. A. Verstegen
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418-652741)
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

