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Wees geduldig in de
verdrukking
(Rom. 12: 12)

Tweede zondag na Pasen, week 18, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
‘Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.’
(Rom. 12: 12). Geduld hebben we nodig in deze crisis. Zeker nu de maatregelen
van de overheid nog van kracht blijven. Het Bijbelse geduld wordt gevoed door de
zinsneden ernaast: ‘Verblijd u in de hoop’ en ‘Volhard in het gebed.’ We wensen u
en jou dit geduld toe in deze moeilijke tijd! Dat de kerkdiensten u tot troost en
sterkte mogen zijn. Vanaf volgende week zijn deze diensten met beeld te volgen.
We bidden…
•
dat de Heere ons geduld geeft.
•
voor mensen, die stress ervaren door de crisis.
•
voor mensen in de zorg (bloemengroet: Zorgcentr. Ravestein Geldermalsen).
•
dat de Heere onze dank aanvaardt voor zijn zegeningen (bijv. onlinediensten).
•
voor ons Koningshuis i.v.m. Koningsdag 2020 (27 april).
Diaconaal Rentmeester
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het voornemen van de Kerkenraad om mevrouw Erika Kers te benoemen in de functie van Diaconaal Rentmeester. Derhalve
is zij m.i.v. 1 mei 2020 als zodanig benoemd.
Een berichtje van de Christenvrouw
In verband met het coronavirus is het seizoen van de Christenvrouw gestopt.
Alle dames zijn hierover middels een brief en een kaart van het bestuur op de
hoogte gesteld. Wij bedanken onze leden voor de komst naar onze avonden en hopen dat alles goed met hun gaat. Als alles weer "gewoon" is hopen wij dat ons nieuwe seizoen weer in september a.s. kan beginnen. Wij wensen u het allerbeste!

Perkplanten op bestelling
Helaas is dit jaar alles anders en kunnen wij geen perkplantenmarkt houden. Wel
willen wij u de mogelijkheid bieden om de planten te bestellen. Dat kan met een
bestellijst, die u de afgelopen week tegelijkertijd met de nieuwsbrief hebt ontvangen. De bestellijst kunt u mailen naar h.mvanweelden@planet.nl. U kunt ook telefonisch bestellen of de lijst opvragen bij Marianne van Weelden, 0418-592591. De
bestelling moet op zaterdag 2 mei binnen zijn bij Marianne. Het afhalen en bezorgen van de plantjes vindt plaats op vrijdag 8 mei a.s. van 15.00-20.00 uur. Hierbij
houden wij rekening met de coronamaatregelen van de overheid. De 1,5 meter, 1
persoon per bestelling kan de plantjes komen afhalen in "De Oude School". Of ze
worden bij u thuis bezorgd (bij de voordeur neergezet). Bij het afhalen ontvangt u
de rekening en bij het bezorgen doen wij deze bij u in de brievenbus. Wij vragen u
het bedrag van uw bestelling over te maken op bankrekeningnummer NL41 RABO
0324 1080 36 ten name van J. van Weelden o.v.v. perkplanten. Graag ontvangen
wij het bedrag voor 12 mei op deze rekening.

Zondag 26 april
10.00 Waardenburg
ds. F.W. van IJsseldijk
uit Opijnen
Onlinedienst
18.30 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst
1. Kerk
2. Groot Nieuws Radio
3. Onderh. Kerkgeb.
Zondag 3 mei (D.V.)
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst met beeld
18.30 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst met beeld
(zingen na de dienst)
1. Kerk
2. Diaconaal doel
3. Inst. predikantspl.
Collecten overmaken:
NL53 RABO 0366
7047 88 (diaconie)
NL08 RABO 0366
7026 88 (kerkrent.)

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

