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Ik ben ziek geweest
en u hebt Mij bezocht
(Mat. 25: 36b)

Derde zondag na Pasen, week 19, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
Een hartelijk groet vanuit de pastorie voor u en jullie allen. Ik wens u en jou de vrede van de Heere Jezus toe. Hij is het die door de gesloten deuren van ons huizen
binnenkomt, zo lezen we in Johannes 20:19. Dat gold toen voor de Heere Jezus en
ook voor nu. Aanstaande zondag mogen we opnieuw als gemeente een onlinedienst houden tot eer van God en tot voeding van ons geloof. Deze dienst zal met
beeld worden uitgezonden. De morgendienst zal een oproep inhouden tot naastenliefde vanuit Mat. 25: 36b en in de avonddienst luisteren we naar een vervolg van
het paasevangelie van Johannes 21:1-14. Een gezegende week toegewenst.

Zondag 3 mei
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.

We danken en bidden voor...
•
Danken voor de dagelijkse zorg (en de stem) van de Goede Herder
•
Danken en bidden voor vieren/gedenken van 4 en 5 mei
•
Bidden om als kerk, door onze naastenliefde, een verschil te maken
•
Bidden voor de rouwdragende familie Bambacht. In de nacht van donderdag
1 mei is overleden mw. Bambacht (Kijlstradreef 19, Waardenburg). Ze is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De uitvaart zal in besloten kring
plaatsvinden en een herdenkingsdienst op een later te bepalen moment
•
Bidden voor mw. Timmer uit Geldermalsen, zij verblijft in het Vrijthof te Tiel
om te revalideren na een herseninfarct. De bloemengroet gaat naar haar toe.

Zondag 10 mei (D.V.)
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. Christenen v. Israël
3. Onderh. Kerkgeb.

Hulp bieden en vragen blijft mogelijk en nodig
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 dan
ook weten bij Derjan Westerveen.

Perkplantenactie
Hartelijk dank als u perkplanten hebt besteld bij ons. U kunt de plantjes op vrijdag
8 mei tussen 15.00 en 20.00 uur ophalen in "De Oude School". Of wij komen ze bij
u thuisbrengen als u dat ingevuld hebt. Zoals we hebben aangegeven ontvangt u
bij het afhalen van uw bestelling of bij het thuisbezorgen een rekening. Het bedrag
kunt u overmaken op het daarin vermelde bankrekeningnummer. We hebben rekening gehouden met de coronamaatregelen en deze actie zo veilig mogelijk georganiseerd. Wij maken na ontvangst van alle bedragen het geld over aan onze plantenkweker. Dus kunt u ons dit jaar niet contant betalen, ook niet gepast.
Kerkmarkt en inleveravond goederen gaan niet door!
Vanwege de coronacrisis kan er helaas geen kerkmarkt worden gehouden. Ook
vervalt op donderdagavond 7 mei a.s. de laatste maandelijkse inleveravond van
spullen voor deze kerkmarkt/rommelmarkt. We hebben inmiddels zoveel spullen
ontvangen dat we al genoeg hebben voor de kerkmarkt van volgend jaar.

Collecten overmaken:
NL53 RABO 0366
7047 88 (diaconie)
NL08 RABO 0366
7026 88 (kerkrent.)
Jarigen 80+
Mw. G.W. ten Pas
(Koningin Julianaplnts
53, 4181 BK, Waardenburg) hoopt 7 mei
jarig te zijn.
Kopij voor do. 18h naar
dsschonewile@hervormd
waardenburgneerijnen.nl, Ds. K.E. Schonewille, 0418-651539
Dhr. A. Verstegen
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl (0418-652741)

