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1e zondag na Pinksteren, week 24, 2020 

Bloemengroet 
Beste gemeenteleden, 

 

Nog een aantal weken en dan zullen we aan het eind van deze maand 2 maal een 

kerkdienst hebben met een kleine groep van 30 personen. Voor de maand juli is 

dat een wat grotere groep van rond de 70 personen. Langzaamaan bouwen we de 

fysieke kerkdiensten weer op, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Aanstaande 

dinsdag vergaderen wij als kerkenraad hierover en zullen u daarna informeren hoe 

alles georganiseerd gaat worden. Qua prediking starten we deze zondag met een 

prekenserie over het Bijbelboek Haggai. In Haggai gaat het ook over het opbouwen 

van de dienst aan God. De dienst aan God was verstoord door moeilijke omstan-

digheden (o.a. terugkeer ballingschap). God roept zijn volk op tot herbouw van Zijn 

huis. Het huis van God moest weer fysiek worden opgebouwd. Maar ook geestelijk 

diende het nodige ‘bouwwerk’ verricht te worden. Benieuwd welk bouwwerk? Luis-

ter naar de preek over Haggai 1! We horen in dit eerste hoofdstuk: 1. een pijnlijke 

aanklacht, 2 een genadige opdracht en 3. een opgewekte geestkracht.  

 

We danken en bidden onze God voor… 

• Dat we mogen gaan bouwen aan fysieke diensten in de kerk 

• Dat we zullen gaan bouwen aan ons geestelijk leven, in de kracht van God  

• Dat jongeren mee mogen bouwen ‘fysiek’ én ‘geestelijk’ (JOP, 2e collecte) 

• De nood in ons land en wereld door de pandemie.  

• Mensen die door racisme worden achtergesteld of buitengesloten 

 

Geboren 

Vorige week hebben we in het dankgebed de geboorte van Peter Matthias Wester-

veen een plaats gegeven. Elsemarie en Derjan (Koningin Julianaplantsoen 15, 

4181 BJ, Waardenburg) wensen wij Gods zegen bij de opvoeding. Dat Peter al snel 

mag leren zingen het lied, dat jullie op het geboortekaartje hebben laten zetten: 

’God die alles maakte, de lucht, het zonlicht blij, de hemel, zee en aarde, zorgt ook 

voor mij.’ De bloemengroet gaat naar dit jonge gezin, met een hartelijke felicitatie! 

 

Nieuwe wijze van collecte geven 

Door te klikken op ‘Collecte’ op de website van onze gemeente kunt u uw gift met-

een 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. 

 

Herstel diefstalschade kerkgebouw Neerijnen. 

Na uitvoerige studie, om volgens de regels die horen bij het in stand houden van 

een Rijksmonument, is deze week het herstel van de twee daken afgerond. De 

schade van ca. € 18.000,00 wordt gelukkig gedekt door de verzekering. Om dief-

stal in de toekomst te voorkomen is al het lood vervangen door zink. Als afronding 

wordt er deze zomer nog onderhoudsschilderwerk aan de muren uitgevoerd. 

Onlinediensten (D.V.) 

 

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. 

 

Zondag 14 juni 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg 

ds. M. van der Zwan 

Uit Westbroek 

1 Kerk 

2 Lokale voedselb. 

3 Onderh. kerkgeb. 

 

Agenda: 

Dinsdag 9 juni 

19.30 Oude School 

Kerkenraad 

 

Kopij voor do. 18h 

naar dsschonewille 

@hervormdwaarden 

burgneerijnen.nl  

ds. K.E. Schonewille, 

0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen  

scriba@hervormd 

waardenburgneerij-

nen.nl  

(0418-652741) 

 

Meldpunt seksueel 

misbruik: 

www.smpr.nl 

 

        

 

...herbouw dit huis...

(Haggai 1:8) 


