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In de wereld zult u verdrukking hebben,
maar heb goede
moed: Ik heb de wereld overwonnen.
(Joh. 16: 33)

Vierde zondag na Pasen, week 20, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
‘Verspreid het Woord en niet het virus’, zo stelde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de laatst gehouden persconferentie van woensdag
6 mei jl. Een persconferentie die velen verheugde wegens de versoepeling van de
maatregelen, die werden afgekondigd. En niet in de laatste plaats voor de kerken.
Vanaf 1 juli mogen wij immers weer diensten houden in het kerkgebouw, met maximaal 100 personen, op 1,5 meter afstand. Daar zijn we dankbaar voor, maar dit
moet wel met zorgvuldigheid gebeuren, zo wilde de minister aangeven en daarmee
kunnen wij alleen maar instemmen. Er is door de kerkenraad een commissie samengesteld met de naam: ‘Kerk zijn op 1,5 meter’, die zich op deze manier van
kerk zijn voorbereidt. Over hoe we dat praktisch zullen gaan doen, gaat u de komende weken zeker meer horen.
We danken en bidden onze God voor…
•
•

•
•

•
•

Het perspectief dat geboden wordt nu we mogen toewerken naar het houden
van diensten in het kerkgebouw (zie boven)
Mensen in nood door het coronavirus. Onze diaconale collecte is vandaag
voor de landelijke collecte: #niet alleen coronahulp (zie onder)
De geslaagde perkplantenmarkt, die in de afgelopen week gehouden werd
Dhr. A.D. van Rijswijk (Dorpsstraat 4, 4181 BN, Waardenburg), hij staat vermeld in de 80+ lijst en hij hoopt op 12 mei jarig te zijn. Bram doet nog veel
belangrijk werk voor onze kerkelijke gemeente. Zo brengt hij nog heel wat
nieuwsbrieven met de fiets rond bij de mensen. We willen de bloemengroet
van zondag 10 mei dan ook graag aan hem en zijn vrouw Nel geven.
Onze politici, zorgmedewerkers en handhavers
Israël (voor Jood en Palestijn) en tegen antisemitisme

Landelijke collecte #niet alleen coronahulp
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus
(COVID 19). Vandaag wordt in vele kerken in Nederland gecollecteerd voor # niet
alleen coronahulp. Ook onze kerk wil hieraan meedoen. Met de opbrengst wil de
diaconie gemeenteleden die op dit moment of in de toekomst in ernstige
(financiële) problemen komen helpen. U kunt u gift overmaken op bankrekeningnummer NL53 RABO 0366704788 (diaconie). Alvast hartelijke dank. Diaconie
Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen.
Hulp bieden, hulp vragen
Hulp bieden: vind u/je het geen probleem om bijv. boodschappen te doen, medicijnen te halen, hulp bij PC of telefoon? App dan onze diaken Derjan Westerveen (06
1025 7895). Hulp vragen: Heeft u praktische hulp ergens voor nodig? Laat het weten bij Derjan Westerveen.

Zondag 10 mei
10.00 Waardenburg:
ds. J. Hoekman uit Urk
Onlinedienst met beeld
18.30 Waardenburg:
ds. J. Haeck uit Zeist
Onlinedienst met beeld
1. Kerk
2. Coronahulp
3. Onderh. Kerkgeb.
Zondag 17 mei (D.V.)
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst met beeld
18.30 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst met beeld
1. Kerk
2. Christenen v. Israël
3. Onderh. Kerkgeb.
Donderdag 21 mei
Hemelvaart
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
Onlinedienst met beeld
1. Kerk
2. Diaconaal doel
3. Onderh. Kerkgeb.
NL53 RABO 0366
7047 88 (diaconie)
NL08 RABO 0366
7026 88 (kerkrent.)
Kopij voor do. 18h naar
dsschonewile@hervor
mdwaardenburgneer
ijnen.nl, ds. K.E. Schonewille, 0418-651539
Dhr. A. Verstegen
scriba@hervormdwaar
denburgneerijnen.nl
(0418-652741)

