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En zij werden allen
vervuld met de Heilige
Geest en begonnen te
spreken in andere talen…(Hand. 2: 4)

Pinksteren, week 23, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
We wensen u en jou een gezegend Pinksteren. Pinksteren is het feest van de uitstorting en vervulling van/met de Heilige Geest. De verkondiging gaat over die vervulling en wat de vrucht daarvan is (Hand 2: 4). Voor de kinderen heb ik de zandloper meegenomen vanuit de kerk van Neerijnen. We luisteren naar een les over het
werk van de Heilige Geest, uitgelegd aan de hand van een zandloper.
We danken en bidden onze God voor…
•
De uitstorting van de Heilige Geest en vervulling met die Geest.
•
De GZB en het wereldwijde zendingswerk.
•
De nood in ons land en wereld door de pandemie.
•
Mensen, die in de afgelopen week een ziekenhuisbehandeling ondergingen.
•
De bloemengroet gaat naar Marianne van Weelden, als dank voor haar inzet
voor de kerk (o.a. perkplantenmarkt, vrouwenvereniging etc.).
Collecten
In april is door 20 personen € 925 overgemaakt naar het CvK. De diaconie ontving
van 22 personen € 979. Dit zijn unieke personen, maakt men elke week over dan
is deze als een persoon geteld. Er zijn gemeenteleden die zowel naar het CvK als
naar de diaconie hebben overgemaakt. Een aantal maakt elke week over maar de
meeste bedragen betreffen een langere periode. Aan de hand van de omschrijvingen bij de boekingen is het volgende overzicht samengesteld (in euro’s): Kerk 840;
instandhouding predikantsplaats 45; biddag 15; algemeen diac. doeleinden 656;
plaatselijk jeugdwerk 97; paascollecte Kerk in Actie werelddiaconaat 209; Groot
Nieuws Radio 42. Allen hartelijk dank. Wat de diaconie betreft zijn er in april twee
doorzendcollecten geweest, voor Kerk in Actie werelddiaconaat en Groot Nieuws
Radio. De diaconie stelt vast welke aanvullende bedragen zij beschikbaar stelt.
Nieuwe wijze van collecte geven
Door te klikken op ‘Collecte’ op de website van onze gemeente kunt u uw gift meteen via iDEAL overmaken. Deze betaling wordt dan gestort op rekening Stichting
Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Vanuit deze rekening worden de
gelden overgemaakt naar onze kerkelijke gemeente en het totale bedrag van de
digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen.

Jarigen 80
Op 17 mei was jarig mw. J.C. van Oort - van Duijnen (Dokter Kijlstradreef 11, 4181
BR, Waardenburg) en op 3 juni hoopt jarig te zijn ons oudste gemeentelid dhr. W.
Waas (De Koeldert 12, 4181 CK, Waardenburg), hij hoopt 98 jaar te worden. We
wensen hen een hele fijne dag en Gods zegen in deze tijd toe. Dat de Heere God
met jullie mee mag gaan in de dag van de ouderdom en in leven en sterven.

Onlinediensten (D.V.)
Zondag 31 mei
(Pinksteren)
09.45 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
Vooraf zingen pinksterliederen
18.30 Waardenburg
ds. J. Brouwer
uit Veen
1. Kerk
2. GZB, Pinkstercol.
3. Onderh. Kerkgeb.
Zondag 7 juni
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. G.J. Wolters
uit Almkerk
1. Kerk
2. JOP (jeugdw. PKN)
3. Inst. predikantspl.
Kopij voor do. 18h
naar dsschonewile
@hervormdwaarden
burgneerijnen.nl
ds. K.E. Schonewille,
0418-651539
Dhr. A. Verstegen
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418-652741)
Meldpunt seksueel
misbruik:
www.smpr.nl

