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Ons burgerschap is in
de hemelen, waaruit
wij onze Zaligmaker
verwachten
(Fil 3: 20)

Zondag na Hemelvaart, week 20, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar dhr. Van Leeuwen (Donjon 28, 4181 DD, Waardenburg), hij is gelukkig weer thuisgekomen. We wensen hem een goed herstel thuis. Dat laatste is zeker
nodig, want hij is enorm verzwakt. Ook zijn vrouw wensen we veel sterkte toe om voor haar
man goede zorg te dragen. Gods ondersteuning toegewenst en toegebeden.
We bidden voor...
•
Wilma en Menno de Kock (Zandstraat 30, 4184 EG, Opijnen).
•
Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen), zij heeft geen gunstige uitslag gehad en zal een nieuwe ingreep en behandeling moeten ondergaan.
•
Andere zieken, waar zorgen zijn en men in afwachting is op behandeling.
•
We bidden voor de jongeren, die bezig zijn met examens.
•
Nood in de wereld door corona en ander leed.
•
Actuele nood in Israël.
Dank en groet Jaco en Mirjam Scheurwater
Lieve gemeenteleden van Waardenburg en Neerijnen, zoals inmiddels bekend zijn wij verhuisd en nemen daarom afscheid van deze gemeente. Ondanks het feit dat we elkaar in
het afgelopen jaar weinig of niet gezien hebben vanwege de opgelegde beperkingen zullen
we jullie gaan missen. We hebben ons vanaf het begin altijd welkom gevoeld en we waren
blij dat we kort na onze verhuizing naar Meteren zo'n actieve gemeente konden vinden.
We bedanken jullie voor de fijne tijd en wensen jullie Gods zegen toe in alles. Ons nieuwe
adres is: Belversestraat 49, 5076PW, Haaren. Hartelijke groet, Jaco en Miriam Scheurwater.
Nieuw ingekomen
We wensen mw. E. Taekema (Steenweg 38, 4181 AM, Waardenburg) alle goeds op haar
nieuwe woonadres in ons dorp. Dat het een mooie nieuwe periode mag zijn in het leven.
Van harte welkom ook in onze christelijke gemeente. Gods zegen toegewenst.

Boekje met Herbergwandelingen:
De Herberg in Oosterbeek heeft wandelingen voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. Er verschijnt in mei een boekje met vier wandelingen. Alle wandelingen beginnen
op het terrein van de Herberg waar vanaf 1 juni van maandag tot zaterdag (9.30 - 16.00
uur) koffie-to-go verkrijgbaar is. Hebt u belangstelling voor het boekje dan kunt u contact
opnemen met de Herberg. Kosten: 10 euro exclusief porto. Zie ook www.pdcdeherberg.nl.
Vrijwilligerswerk voor jou in de Herberg
Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures: Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond
(eens per maand). Gastvrouw voor de maandag of vrijdag (eens per 14 dagen). Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus (twee weken). Diaconaal werkers (vanaf 17
jaar) vanaf 1 september (5 of 10 maanden). Samen met anderen zorg je ervoor dat de
gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt
gekregen kun je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor,
het is heel dankbaar werk. Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026 - 3342225
of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

Online en 30 personen
Zondag 16 mei
10.00 Waardenburg
kand. M. van Genderen
uit Leerdam
18.30 Waardenburg
Prof. Dr. J. Hoek uit Veenendaal
1. Kerk
2. Diaconie
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 23 mei,
Pinksteren, vooraf zingen
09.45 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. N.M. van Ommeren uit
Nieuwendijk
1. Kerk
2. GZB-zendingscollecte
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 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

