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De HEERE is bij mij,
te midden van wie mij
helpen (Ps. 118:7a)

Jaargang 13 — week 14, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
We wensen u en jou Gods nabijheid toe, in deze onvergelijkbare periode in ons leven. In deze moeilijke situatie een aantal tips van de diaconie (zie onder). Gelukkig
mag in deze periode de verkondiging van Gods Woord en de lofzang gaande gehouden worden. Zondagmorgen vanuit Ps. 118 en in de avonddienst vanuit Ps. 63.
Verder zullen de bloemen van deze week gaan naar de plaatselijk COOP, als steunbetuiging voor het werk, dat zij mogen doen. Collecten kunnen overgemaakt worden op NL53 RABO 0366 7047 88 (diaconie) NL08 RABO 0366 7026 88
(kerkrentmeesters). Men kan ook de collecten opsparen en bij de eerste gelegenheid als we weer samenkomen in de collectezak doen.

De liturgieën voor zondag 29 maart:
Morgendienst
Ps. 118: 1, 5 (WK)
Ps. 121: 1, 2
Ps. 119: 3, 53
Gez. 96: 1, 2
Lied 14: 1, 3 (WK)
Ps. 121: 3, 4

Avonddienst
Gez. 49: 1
Ps. 42: 1
Gez. 143: 1, 2
Ps. 63: 1
Ps. 63: 2, 3
Ps. 121: 3, 4

Coronacrisis: moeilijke tijden, voor iedereen.
Hoe kunnen we naar elkaar om blijven zien, om 'het eenzaamheidsvirus te stoppen'? Hier een paar ideeën:
1. Kaartje: stuur een kaartje naar iemand die oud of ziek is of gewoon een bemoediging kan gebruiken: het gebaar is al mooi, dus de hoeveelheid tekst maakt eigenlijk niet zoveel uit. Tip 1b: zet je telefoonnummer erbij, zodat de ontvanger kan laten weten hoe het gaat of het kan laten weten als hij/zij iets nodig heeft.
2. Hulp bieden: vind u/je het geen probleem om bijv. boodschappen te doen, medicijnen te halen, of misschien mensen te helpen bij vragen over PC of telefoon? App
dan Derjan Westerveen (06 1025 7895). Eventueel kan je dan deelnemen in een
groepsapp met hulpbieders, waar we dan puur het vraag en aanbod kunnen delen.
Daarnaast willen we ons aanmelden bij nietalleen.nl, en kunnen we de vragen die
daar mogelijk uit voortkomen delen met degenen die zich aanmelden, zodat we
ook anderen in omgeving Waardenburg kunnen helpen.
3. Hulp vragen: mocht u/je niet benaderd zijn door dominee of kerkenraad en hulp
nodig hebben ergens voor? Dit kunnen ook technische vragen zijn over PC of telefoon, die deze tijden nog onmisbaarder zijn, en dan kunnen we kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen, met behoud van de 1,5 m afstand. Laat het dan weten
bij ds. Schonewille of via Derjan Westerveen (06 1025 7895). Ook gezinnen zijn
tegenwoordig beperkt wanneer er één verkouden is, dus schroom niet.
4. Andere tips? Stuur naar Derjan Westerveen voor een volgende nieuwsbrief.

Zondag 29 maart
10.00 Waardenburg
Ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst
18.30 Waardenburg
Ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst
1. Kerk
2. IZB
3. Onderh. Kerkgeb.
Zondag 5 april
10.00 Waardenburg
Ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst
18.30 Waardenburg
Kand. N.H. de Graaf
Onlinedienst
1. Kerk
2. Plaats. jeugdwerk
3. Inst. predikantspl.
Hiervoor geldt: D.V.
Mail: geertdekock@hervormdwaard
enburgneerijnen.nl als
u uw emailadres wilt
doorgeven voor de wekelijkse nieuwsbrief
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

