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Weeszondag, week 22, 2020 

Bloemengroet 
Beste gemeenteleden, 

 

Aanstaande zondag is het Weeszondag. Voor hen die zich verweesd voelen in deze 

verwarrende tijd van de pandemie, luister eens naar het mooie lied, dat u via deze 

link kunt vinden op het web: https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2019/06/ 

een-prachtig-lied-rondom-weeszondag-de-tijd-tussen-hemelvaart-en-pinksteren.  

Ik wens u en jou een gezegende zondag en rust door de Geest, die ons bewaart. 

 

We danken en bidden onze God voor… 

• De nood in ons land en wereld door de pandemie en de gevolgen daarvan.  

• Open Doors, zie het tweede collectedoel van deze zondag. 

• De bloemengroet gaat deze week naar Teus de Swart, als dank voor de vele 

inspanningen rondom het organiseren van onlinediensten in beeld en geluid. 

 

Diensten in de komende periode 

In de maand juni zullen er een paar diensten gehouden worden met 30 personen 

in het kerkgebouw. Dit als oefening voor de maand juli, wanneer er weer kerk ge-

houden mag worden met maximaal 100 personen op 1,5 meter afstand. Hierbij is 

een reserveringssysteem verplicht. Hoe je kunt reserveren en welke voorzorgs-

maatregelen gelden om niet het virus te verspreiden zal u op tijd worden meege-

deeld. Wij willen als kerkelijk gemeente zuinig zijn op haar gemeenschap en zullen 

daarom in lijn met de landelijke maatregelen van de overheid en het protocol, dat 

door de PKN is uitgevaardigd, te werk gaan. Nu we vanaf juli weer mogen kerken 

komen ook de bijzondere diensten in beeld. Ook voor deze bijzondere diensten gel-

den aanpassingen. We willen bij de bediening van de Heilige Doop een maximum 

instellen van 2 dopelingen per dienst en bij de belijdenisdienst en maximum van 5 

(aanstaande) belijdende leden. Ook de viering van het Heilig Avondmaal zal op een 

aangepaste wijze plaatsvinden. De planning is D.V. als volgt:  

1) Een doopdienst op zondagmorgen 30 augustus met max. 2 dopelingen. 

2) Een avondmaaldienst op zondagmorgen 13 september. 

3) Een doopdienst op zondagmorgen 20 september met max. 2 dopelingen. 

4) Een belijdenisdienst op zondagmorgen 27 september met max. 5 leden. 

 

Beroep Kootwijk-Kootwijkerbroek 

Gezien de versoepelingen van de overheidsmaatregelen en ook op advies van de 

PKN is besloten om het beroepingswerk weer op te pakken. Deze nieuwe planning 

zal a.s. zondag zowel in Kootwijk-Kootwijkerbroek, als ook in Waardenburg-

Neerijnen worden bekend gemaakt. De planning is als volgt: 

1)           Beroep in ontvangst nemen: donderdag 18 juni. 

2)           Voorgaan in een dienst in Kootwijkerbroek: zondagmorgen 21 juni. 

3)           Ontmoeting met de kerkelijke gemeente aldaar: woensdag 1 juli. 

4)           Beslissing bekendmaken: donderdag 9 juli. 

We bidden om de wijsheid en leiding van Gods Geest voor ons allen hierin. 

Onlinediensten (D.V.) 

 

Zondag 24 mei 

10.00 Waardenburg 

ds. W.J. Westland  

uit Giessendam-Neder-

Hardinxveld  

18.30 Waardenburg 

ds. C.H. Bijl  

uit Waddinxveen  

1. Kerk 

2. Open Doors 

3. Onderh. Kerkgeb. 

 

Zondag 31 mei 

(Pinksteren) 

09.45 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 
Vooraf pinksterliederen 

18.30 Waardenburg 

ds. J. Brouwer  

uit Veen  

1. Kerk 

2. GZB, Pinkstercol. 

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. Scho-

newille, 0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen  

scriba@hervormdwaar 

denburgneerijnen.nl 

(0418-652741) 

 

Meldpunt seksueel 

misbruik: www.smpr.nl 

 

        

Jezus zei:  

‘Ik zal u niet als wezen 

achterlaten; Ik 

kom weer naar u toe’  

(Joh. 14: 18)  


