
Zondag 26 mei 
10.00 uur Waardenburg:  
 ds. K.E. Schonewille (doopdienst) 
 Koffiedrinken na de dienst 
18.30 uur Neerijnen:  
 ds. J. Tadema (Urk)  
1 Kerk 
2 Open Doors 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen 
 
Donderdag 30 mei (Hemelvaart) 
10.00 uur Waardenburg: 
 Ds. K.E. Schonewille 
1 Kerk 
2 Diaconie 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen 
 
Zondag 2 juni 
10.00 uur Neerijnen:  
 ds. K.E. Schonewille 
17.00 uur Neerijnen:  
 ds. J. van der Meijden 
 (Bergambacht) Jeugddienst  
1 Kerk 
2 JOP 
3 Instandhouding predikantsplaats  

 
Doopuders en hun kind 
 
Families v. Steenis en v. Horssen (rouw) 
 
Mw. Van Kouterik van Prinses Beatrix-
straat 11 verblijft in ziekenhuis Tiel 
 
Zieken thuis en in zorgcentra 
 
Asia Bibi (zij is op 8 mei eindelijk her-
enigd met haar gezinsleden in Canada)  
 
Open Doors 

Maandag, 18.45h: 
Gebedskring, consistorie Waardenburg 

27 mei hoopt mw. S. Klop jarig te zijn. 
Ze woont in De Wittenberg in Haaften, 
kamer 116. Van harte Gods zegen! 

 
dsschonewille@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
0418-651539, kopij voor donderdag 18.00h 
 
scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
dhr. A. Verstegen, 0418-652741  
 
kerkbalans@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
 
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl  
 
 

 
HERVORMDE GEMEENTE  

WAARDENBURG NEERIJNEN  
IN DE PKN           

Gebedspunten 

Kerkdiensten 

26-05-2019                                    Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?  

Hartelijk welkom in deze dienst, ook als u gast in ons mid-
den bent! Wij verwachten samen Gods zegen. 

De bloemen gaan naar Geert en Cora de Kock, zij waren 17 mei 40 jaar ge-
trouwd. We wensen Geert en Cora nog vele gelukkige jaren samen met hun 
gezin, onder de zegen van God. We bedanken hen voor het vele kerkenwerk, 
dat zij in de gemeente mogen verrichten. Dat de Heere je ook in het bij-
zonder in het ouderlingenambt blijvend tot zegen nabij mag zijn! 

Vanmorgen is er een doopdienst met een liturgie, vanavond gaat er een 
gastvoorganger voor. We wensen elkaar een heilzame rust toe (n.a.v. van de 
preek over Psalm 131:2. 

A.s. zondag 2 juni is er weer een jeugddienst met als thema 'Hoeveel lijk 
jij op Jezus?' Gods Geest verlangt dat wij steeds meer op Jezus gaan lij-
ken, daarom werkt Gods Geest in ons. Tijdens deze dienst zullen we hier 
samen over zingen, samen naar luisteren en samen delen!  In deze dienst zal 
voorgaan ds. van der Meijden uit Bergambacht, daarnaast zal politieagent 
Gerco een getuigenis afleggen over het dienen van God en mensen tijdens 
zijn werk. Jongerenkoor 'Nadiah' uit Giessen/Rijswijk zorgt voor de muzi-
kale begeleiding tijdens deze dienst. Wij hopen jullie allemaal zondag 2 juni 
te zien in de kerk van Neerijnen om 17.00uur!! 

Over minder dan een maand is het al weer tijd voor onze jaarlijkse kerk-
markt/rommelmarkt. De datum 15 juni is al vaak genoeg vermeld in de 
nieuwsbrief als we bekend maakten dat er goederen konden worden ingele-
verd voor onze kerkmarkt. Enkele mensen zijn al benaderd met de vraag of 
ze ons willen helpen. Wie nog niet gevraagd is kan de komende weken een 
telefoontje verwachten. Handjes zijn altijd welkom, of het nu is voor het 
meehelpen om de ingeleverde goederen te verkopen of om mee te helpen 
met het naar beneden halen van de spullen in "De Oude School". Dat gaan 
we doen op donderdagavond 13 juni vanaf 19.00 uur. Meestal zijn we om 
21.00 uur klaar en tussendoor drinken we koffie. Hoe meer mensen helpen, 
hoe sneller het gaat. Op de marktdag gaan de naar beneden gehaalde goe-
deren in alle vroegte naar de kraam. Wie ons wil  helpen, maar om wat voor 
reden nooit is gevraagd, is natuurlijk ook van harte welkom. Geef je op bij 
Hans van Weelden, telefoon 0418-592591 of per e-mail: 
h.mvanweelden@planet.nl. 

Wil je je verdiepen in jouw relatie met God? Of wil je even ‘los’ zijn van je 
werk, gezin, etc. en ‘gewoon’ twee dagen gericht zijn op Hem? Ga dan 
op 25/26 oktober met ons op mee naar de 2-daagse Vrouwenconferentie in 
Lunteren (www.vrouwenconferentie.nl)! Sprekers zijn: Jurjen ten Brinke en 
Mira de Boer. Thema is: Jahweh. Wij – Saskia van Wijk en Mirjam van Krie-
ken – horen dat meerdere vrouwen in onze gemeente hier naartoe zouden 
willen gaan. Wij zijn meerdere keren naar deze conferentie geweest en 
gaan dit jaar weer (op 25/26 oktober). Daarom zouden we het leuk vinden, 
als we met een groepje zouden kunnen gaan. Intussen hebben we een aantal 
‘aanmeldingen’: Janneke Kok, Cindy Burggraaf en Doortje de Vries! Wil je 
ook mee? Of wil je hier meer over horen? Laat het ons weten! Inschrijving 
conferentie is op maandag 3 juni 20.00 uur. 
 

Jaargang 12 —  week 22 2019 

De bloemengroet 

Colofon 

Bij de diensten 

 

Agenda (D.V.) 

Vrouwenconferentie 25/26 okt 2019 (inschrijving 3 juni 20.00 uur) 

Jeugddienst 'Hoeveel lijk jij op Jezus?' 

Kerkmarkt 15 juni 2019 

Jarigen 80+ 


