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Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U
en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U
en ga in uwe naam.

4e zondag na Pinksteren, week 27, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
Wat fijn dat er zondag weer twee kerkdiensten zijn met de aanwezigheid van 30
personen. Voor de ochtenddienst geldt dat deze al ‘vol’ is. Op het moment dat ik
deze nieuwsbrief maak, zijn er voor de avonddienst nog plaatsen vrij. Vanaf volgende week zondag (juli) mogen er twee kerkdiensten met 70 personen zijn. Voor zowel de ochtenddienst als ook de avonddienst geldt, op dit moment, dat er nog
plaatsen vrij zijn. Helpt u/jij mee om de kerk ‘vol’ te maken? Meldt u/jij je dan aan
via de website van de kerk. Onder de gebedspunten staat in deze nieuwsbrief duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Vindt u het digitaal aanmelden moeilijk, dan mag u
uzelf ook aanmelden via onze scriba Alfred Verstegen. Behoort u tot de kwetsbare
groep, dan is er alle begrip, dat u de kerkdiensten voorlopig thuis blijft volgen.
In de voorbede denken wij aan…
•
Wouter en Dits de Kock (Notaris van Aalstweg 11, 4181 BB, Waardenburg),
waren 25 juni 55 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte en wensen hen
nog goed jaren samen in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. De
bloemengroet gaat naar hen. We wensen hen Gods zegen.
•
Henk van Veen (Nichtenhofstraat 49, 5313 AZ, Nieuwaal), die ernstig ziek is.
•
De nood in ons land en wereld door de pandemie.
•
Het beroepingswerk rondom ds. K.E. Schonewille
Uitleg aanmelden kerkdienst (uitvoerig uitgelegd)
Let op, u/jij hoeft u maar eenmaal aan te melden voor de kerkdiensten. Daarna
ben je standaard aangemeld. Aanmelden doe je zo:
1) Ga naar de website: www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl
2) Ga naar ‘Aanmelden kerkdiensten’, klik op: ‘lees verder’
3) Klik vervolgens op het logo van de PKN, je komt dan bij het aanmeldformulier
4) Vul je gegevens in en maak een door jezelf bedacht wachtwoord
5) Geef dan aan of je de ochtenddienst en/of de avonddienst wilt bezoeken
6) Druk op aanmelden en je bent standaard aangemeld voor die diensten
7) Als er ruimte is voor jou in de kerk dan krijg je een uitnodiging via de mail
8) Als je die uitnodigingsmail krijgt geeft je aan: ‘Ik kom wel’ of ‘Ik kom niet’
9) Je kan dus altijd nog aangeven dat je niet komt, zonder redenvermelding
10) Het systeem zorgt zelf voor een eerlijke verdeling van de mensen

Ontwikkelingen overheidsmaatregelen corona
Afgelopen woensdag was er een persconferentie vanuit onze overheid m.b.t. versoepelingen van maatregelen voor de komende periode. Dit zal nog verder vertaald
worden naar onze kerkelijke situatie. Dan gaat het in het bijzonder over het zingen
in de kerk. Daarvoor zullen duidelijk regels worden gemaakt. We wachten af wat
die zijn. Tot die tijd zingen de mensen in de kerk niet. De mensen die de dienst online beleven, kunnen natuurlijk, met extra inzet, uit volle borst blijven meezingen.

Kerkdiensten (D.V.)
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.
Zondag 5 juli
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(met 70 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
ds. K.E. Schonewille
(met 70 kerkgangers)
1. Kerk
2. Diaconale doeleinden
3. Inst. predikantsplaats
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

