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Laat ons den rustdag wijden,
met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
Dat w' ons in U verblijden;
't Zij d' ochtendstond,
vol zoetheid,
ons stelt Uw gunst in 't licht,
't zij ons de nacht bericht
van Uwe trouw en goedheid.
(Psalm 92: 1 berijmd)

3e zondag na Pinksteren, week 26, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
Sommige jongeren genieten inmiddels van hun behaalde diploma, anderen zijn
met de laatste loodjes bezig voor de overgang. Misschien snakt u al wel naar de
vakantieperiode, die over een aantal weken zal aanbreken. Wat mooi dat we elke
week een ‘vakantiedag’ mogen hebben. De eerste dag van de week, waarop we
mogen stil staan bij de rust, die de Heere God geeft door en in zijn Zoon Jezus
Christus. Een dag die ook wijst naar de eeuwige rust, die eenmaal zal aanbreken!
Graag aanmelden voor kerkdiensten
Op zondag 28 juni zullen er twee diensten gehouden worden met 30 personen,
daarna met 70 personen. We willen u en jou vragen om nu al aan te geven of u van
plan bent om de komende tijd de kerkdiensten te bezoeken en niet uit te stellen.
Dat willen we als kerkenraad graag weten met het oog op beleid en de praktische
uitvoering. U en jij kunt uzelf aanmelden op de website. Vindt u dit digitaal aanmelden te moeilijk, dan mag u uzelf ook aanmelden via onze scriba Alfred Verstegen.
Behoort u tot de kwetsbare groep (door leeftijd of chronische ziekte), dan is er alle
begrip dat u liever nog niet komt. Voor alle anderen, meldt u/je aan a.u.b.
In de voorbede denken wij aan…
•
Johan de Greef (Not. van Aalstweg 10, 4181 BC, Waardenburg). Hij ontvangt
de bloemengroet, wegens een ziekenhuisopname in de afgelopen week.
•
Henk van Veen (Nichtenhofstraat 49, 5313 AZ, Nieuwaal), die ernstig ziek is.
•
De nood in ons land en wereld door de pandemie.
•
Het beroepingswerk (zie onder)
Jarige 80+
Dhr. A. van Riemsdijk (De Koeldert 18, 4181 CK, Waardenburg) hoopt op 27 juni
jarig te zijn. Op diezelfde dag hoopt ook dhr. J. de Fokkert (Koningin Wilhelminalaan 18, 4181 AV, Waardenburg) jarig te zijn. We wensen hen een fijne verjaardag
en een gezegend nieuw levensjaar.
Beroep Kootwijk-Kootwijkerbroek
Afgelopen donderdag hebben we het beroep ontvangen van Hervormd KootwijkKootwijkerbroek. Ik kan wel zeggen dat het een spannende tijd is voor ons als gezin. Op zondagmorgen 21 juni zal ik voorgaan in een dienst in Kootwijkerbroek. Op
woensdag 1 juli hebben we ontmoeting met deze gemeente. De beslissing zal bekend gemaakt worden op donderdag 9 juli. Zeven en een half jaar mag ik nu uw
predikant zijn. Dat is geen korte tijd en tegelijk ook nog niet méga lang. Weet dat
ik, met mijn hart, verbonden ben met u/jou en u/jou niet zomaar los kan laten. David bidt in Ps. 25, wanneer hij voor een moeilijke keuze staat: ‘Heer, ai maak mij
uwe wegen, door uw woord en Geest bekend’. Dat de keuze uiteindelijk door de
leiding van de Heere bepaald mag worden, vertrouwend dat het dan ook goed is.

Onlinediensten (D.V.)
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.
Zondag 28 juni
10.00 Waardenburg
ds. A.J. Hagedoorn
uit Hellouw
(met 30 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
ds. C. Budding
uit Goudswaard
(met 30 kerkgangers)
1 Kerk
2 Leerstoelfonds
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)
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