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Die zijn volk door de
woestijn leidde, want
Zijn goedertierenheid
is voor eeuwig
(Ps. 136: 16)

Vijfde zondag na Pasen, week 21, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
Allereerst weer een hartelijke groet vanuit de pastorie, deze groet is namens de
gehele kerkenraad aan u en jou, met de wens dat de Heere God u en jou genadig
nabij mag zijn in deze periode van ons leven. In de morgendienst van aanstaande
zondag hoop ik als predikant het Woord te bedienen vanuit Ps. 136, daarin klinkt
steeds weer een heerlijk refrein: ‘...want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’ Verder wil ik de kinderen, die iets moois hebben gemaakt voor de ouderen in onze gemeente van harte danken. Ik zal zorgen dat dit de komende week bij de 90plussers uit onze gemeente terecht komt.

Onlinediensten (D.V.)

We danken en bidden onze God voor…
•
Mensen in nood door het coronavirus.
•
Onderwijzend personeel, in het bijzonder voor de basisscholen, waar de lessen vanaf 11 mei weer vanuit het schoolgebouw plaatsvinden. De bloemengroet gaat naar het personeel van de CBS Neerijnen, ter bemoediging.
•
Onze politici, zorgmedewerkers en handhavers.
•
(Christenen voor) Israël, zie het tweede collectedoel van deze zondag.

Donderdag 21 mei
Hemelvaart
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
1. Kerk
2. Diaconaal doel
3. Onderh. Kerkgeb.

Diensten in de komende periode
Volgende week hopen we meer informatie te geven hoe de kerkdiensten georganiseerd gaan worden, wanneer we weer in de kerk mogen ‘kerken’. Verder willen we
u op de hoogte stellen dat er een tweetal bijzondere diensten gepland zijn:
1) Een doopdienst op zondagmorgen 30 augustus.
2) Een belijdenisdienst op zondagmorgen 27 september.
Deze diensten zullen vanzelfsprekend plaatsvinden met inachtneming van alle
maatregelen vanuit de overheid. De betrokken gemeenteleden krijgen hierover de
komende tijd meer informatie van de dominee, hoe dit zal gaan plaatsvinden.

Zondag 24 mei
10.00 Waardenburg:
ds. W.J. Westland
uit Giessendam-NederHardinxveld
18.30 uur Waardenburg: ds. C.H. Bijl
uit Waddinxveen
1. Kerk
2. Open Doors
3. Onderh. Kerkgeb.

Perkplantenactie op bestelling
Nadat de mensen de nieuwsbrief en het bestelformulier gemaild kregen begonnen
de bestellingen binnen te komen. Maar liefst 41 bestellingen kwamen er binnen,
de meesten via de mail. Een record! Nu iedereen betaald heeft en we weten wat
we aan de kweker moeten betalen kunnen we de opbrengst bekend maken. Deze
is maar liefst € 1.136,00. Een mooi resultaat. Vorig jaar was de opbrengst van de
plantjesmarkt en de bestellingen bij elkaar € 1.112,55. Dat was ook al een recordbedrag. We kijken terug op een geslaagde perkplantenactie. Hartelijk dank aan
Marianne van Weelden voor het vele werk om deze actie te regelen, maar ook
dank aan de andere leden van de onderhoudsgroep die meegeholpen hebben met
het controleren van de bestellingen en het thuis bezorgen van de bestellingen.
Maar ook een hartelijk dan aan alle bestellers die gehoor hebben gegeven aan de
oproep van Geert de Kock in de mail van 24 april jl.: "Laten we er de meest succesvolle perkplantenactie van maken die we ooit hebben gehad!" En dat in coronatijd!

Zondag 17 mei
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. W.M. Roseboom
uit Herwijnen
1. Kerk
2. Christenen v. Israël
3. Onderh. Kerkgeb.
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