HERVORMDE GEMEENTE
WAARDENBURG NEERIJNEN
IN DE PKN

Jaargang 12 — week 37 2019

Kerkdiensten

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

Zondag 8 september
10.00 uur Neerijnen:
ds. K.E. Schonewille

voorbereiding Heilig Avondmaal

De bloemen gaan naar René en Cindy de Jongh, bij hen werd op vrijdag 30 augustus, zoon Dies geboren. Wij wensen dit jonge gezin van
harte Gods zegen en veel liefde en gezondheid toe. Dat dit wonder
van nieuw leven jullie (en ons) tot aanbidding van God mag brengen.
Bij de diensten
In de beide diensten luisteren we naar Gods Woord vanuit Jakobus
1: 19-27. Het tekstgedeelte staat hieronder afgedrukt, de teksten
voor de verkondiging staan vetgedrukt. In de morgendienst: vers 21,
en avonddienst: vers 27.
Thema: Horen én doen
19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om
te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.
20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor
God teweeg.
21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en
ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw
zielen zalig kan maken.
22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders
bedriegt u uzelf.
23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader,
lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een
spiegel bekijkt,
24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.
25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig
hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat
hij doet.
26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong
niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst
zinloos.
27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is
dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf
onbesmet bewaren van de wereld.
Censura morum
We wensen elkaar een gezegende avondmaalsviering toe. Als er zaken zijn van pastorale aard m.b.t. het Heilig Avondmaal neemt u dan
contact op met de predikant.
Jarigen 80+
Mw. H. van Oort - van Wijnen (Koningin Julianaplnts 26 , 4181 BL,
WAARDENBURG) hoopt op 14 september haar verjaardag te vieren.
We wensen u een fijne dag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.

(Kindernevendienst)
18.30 uur Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille

1 Kerk
2 Diaconie
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen
Zondag 15 september
10.00 uur Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille

viering Heilig Avondmaal

18.30 uur Neerijnen:
ds. K.E. Schonewille

dankzegging Heilig Avondmaal

1 Kerk
2 Woord en daad: Sponsorkind
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen

Gebedspunten
Start kindernevendienst
Voorbereid Heilig Avondmaal
Mensen, die ziekenhuisbehandeling
zullen ondergaan
Geloofsgemeenschap van de Karen

Agenda (D.V.)
Maandag, 19.00 uur, Gebedskring,
consistorie Waardenburg
Maandag, 19.30 uur, Moderamen,
Oude School
Woensdag, 14.00 uur, Seniorenmiddag, Oude School
Woensdag, 19.30 uur, Kerkenraad,
consistorie Neerijnen
Schrijf in voor zaterdag 21 september! (startmiddag, BBQ),

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

08-09-2019

Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?

