
Zondag 14 juli 
10.00 uur Neerijnen:  
 ds. K.E. Schonewille 
 (bijzondere dienst met  
 afscheid kindernevendienst 
 en een ‘vakantiepreek’.  
 De kinderen blijven in de 
 dienst aanwezig. Na de 
 kerkdienst ontvangt u/ jij, 
 bij de uitgang, een vakantie-
 bijbelgids)   
18.30 uur Waardenburg:  
 ds. J. Kommers (Harderwijk) 
 
1 Kerk 
2 IZB 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen  
 
Zondag 21 juli 
10.00 uur Waardenburg:  
 ds. G.C. Klok (Putten) 
18.30 uur Neerijnen:  
 ds. J. Hogenhout (Meteren)  
 
1 Kerk 
2 GZB 
3 Instandhouding predikantsplaats 
 

Kinderen, die KND verlaten 
 
Zieken thuis en in zorgcentra 
 
Vakantieperiode 
 
IZB 
 
Nood in de wereld 

Geen gemeente-activiteiten 
 
 
 
 
 

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 

14-07-2019                                    Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?  

Van harte welkom in deze kerkdienst.  
 Dat de zegen van God uw vreugde mag zijn. 

De bloemen gaan naar Dirk-Jan en Astrid van Os, zij zijn dankbaar 
en blij met de geboorte van hun zoon Gijsbert Johannes (roepnaam: 
Rens). Rens werd op 1 juli geboren. We wensen dit gezin veel onder-
linge liefde en voorspoed, maar boven alles, Gods genadige liefde.  

Veld met zonnebloemen en opgaande zon 
 
 

Messiaanse beloften over de Zon van de gerechtigheid (O.T.) 
 

Jesaja 60: 1-3 
 

1 Sta op, word verlicht, want uw Licht komt 
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken 

en donkere wolken de volken, 
maar over u zal de HEERE opgaan 

en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En heidenvolken zullen naar uw Licht gaan 
en koningen naar de glans van uw Dageraad. 

 
Maleachie 4: 2 

 

2. Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid 
opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn 

 
Vervulling van deze beloften in Jezus Christus in het N.T. 

 
Johannes 8: 12 (tekst voor de verkondiging) 

 

12. Jezus sprak tot hen:  
Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.  
 

We wensen u en jou mooie zomerweken 
Dat Hij u/jou mag bewaren op uw reis of thuis 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Jaargang 12 —  week 29 2019 

...de HEERE, is een Zon en een schild (Ps.84:12) 

Colofon 

 

Agenda (D.V.) 

De bloemengroet 


