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Wees sterk…
...spreekt de HEERE
(Haggai 2:5)
Liturgie morgendienst:
Ps. 31: 13, 14 (WK)
Gez. 92: 1, 4
Ps. 85: 1, 3
Ps. 27: 6, 7
L. 445: 1, 2, 3 (WK)
Ps. 99: 8

2e zondag na Pinksteren, week 25, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
Allereest allemaal Gods onmisbare zegen toegewenst. We zijn dankbaar dat we
mogen toeleven naar het houden van kerkdiensten met de fysieke aanwezigheid
van mensen. Op zondag 28 juni zullen er twee diensten gehouden worden met 30
personen in onze kerkgebouwen. In de maand juli kan dit plaatsvinden met 70 personen. Om dit alles goed te laten verlopen is een gebruiksplan opgesteld door een
daarvoor ingestelde commissie. Een verkorte weergave van dit gebruiksplan is als
extra bijlage bij de mail van deze nieuwsbrief verzonden. Lees dit allemaal goed
door. U kunt dit plan ook vinden op de website van onze kerkelijke gemeente.
Aanmelden voor kerkdiensten
Een verplicht onderdeel van het naar de kerk gaan is het reserveren (zie gebruiksplan). Dit kan u doen via de website van onze gemeente. Via ‘aanmelden kerkdiensten’ doorloopt u eenmalig een aanmeldprocedure. U kan dan aangeven of u van
plan bent de ochtenddiensten en/of de avonddiensten te bezoeken (zonder datumvermelding). Daarna kunt u/jij, op elke moment uw voorkeuren aanpassen, op
uw eigen account. Als u naast uzelf, ook uw overige gezinsleden aanmeldt, vermeldt dan met hoeveel personen u in totaal komt. De mensen, die u aanmeldt, dienen onderdeel te zijn van hetzelfde huishouden als u. De mensen, die worden ingepland voor een bepaalde dienst krijgen in de loop van volgende week een uitnodiging. Er zal gezorgd worden voor een eerlijke toekenning van de plaatsen, zodat
iedereen de mogelijkheid heeft om met regelmaat een kerkdienst bij te wonen.
Voorzangers gevraagd!
Een van de beperkingen waarmee we te maken hebben tijdens de diensten met
fysieke aanwezigheid is dat we niet mogen zingen (zie gebruiksplan). Wel mag dit
vorm gegeven worden door voorzangers. We proberen per dienst 2 voorzangers in
te zetten. Wie wil meewerken om de lofzang op die manier letterlijk gaande te houden? Meld(t) u/jij je dan aan bij Kees van Dooijeweert (06-16350781).
In de voorbede denken wij aan…
•
Henk van Veen (Nichtenhofstraat 49, 5313 AZ, Nieuwaal ), die ernstig ziek is.
De bloemengroet is voor hem. We wensen hem en zijn vrouw Gods kracht en
hulp in de moeilijkheden, dat Christus’ licht over u mag schijnen.
•
Johan de Greef (Notaris van Aalstweg 10, 4181 BC, Waardenburg), die de
komende week een ziekenhuisbehandeling ondergaat. We wensen hem en
zijn vrouw Gods nabijheid en verbetering van de gezondheid.
•
De nood in ons land en wereld door de pandemie.
Jarige 80+
Op 17 juni hoopt jarig te zijn mw. G.M. Blom - van Zijderveld (Rijweg 7, 4181 PP,
Waardenburg). We wensen haar een mooie verjaardag en Gods zegen.

Onlinediensten (D.V.)
Zondag 14 juni
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. M. van der Zwan
uit Westbroek
1 Kerk
2 Lokale voedselbank
3 Onderhoud kerkgeb.
Zondag 21 juni
10.00 Waardenburg
ds. E. van der Poel
uit Schoonrewoerd
18.30 Waardenburg
ds. M.W. Westerink
uit Langerak
1 Kerk
2 Diaconale doeleinden
3 Onderhoud kerkgeb.
Door te klikken op
‘Collecte’ op de website
van onze gemeente kunt
u uw gift overmaken of
via de bankrekeningnummers:
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)
Kopij voor nieuwsbrief en
website voor do. 18h
naar dsschonewille
@hervormdwaarden
burgneerijnen.nl
ds. K.E. Schonewille,
0418-651539
Dhr. A. Verstegen
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418-652741)
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

