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Zondag 19 juli 2020        week 30 

Bloemengroet 
Vakantieperiode 

Ook in onze regio is de zomervakantie aangebroken. Een aantal gemeenteleden is 

al vertrokken en binnenkort zullen er meer tijdelijk elders bivakkeren. Toch merken 

we bij veel mensen onzekerheid waardoor zij thuisblijven of geen verre reizen ma-

ken. Voor allen geldt het prachtige lied 356 uit Weerklank: 

   Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   jou nabij op al je wegen 

    Met zijn raad en troost en zegen. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.  

De kerkenraad wenst u en jou een goede tijd toe en altijd weer een ’wel thuis’.  

Voorbede 

Mevrouw A.J. van Rhijn-van Deutekom, Dr. Van Wieringenstraat 39, 4181BT  

Waardenburg. Een aantal weken terug heeft zij een hartstilstand gehad en gaat 

binnenkort voor revalidatie naar het zonnelied in Ammerzoden. Wij wensen haar 

evenals haar man Gods nabijheid toe en spoedig herstel. Zij ontvangt deze zondag 

de bloemen. 

De nood in ons land en de wereld door de pandemie 

Info t.a.v. de onlinediensten 

We zijn bezig om vanuit het kerkgebouw van Neerijnen niet alleen via audio uit te 

zenden maar ook ,evenals vanuit het kerkgebouw van Waardenburg, via beeld. 

Omdat de zorgen over het coronavirus nog niet voorbij zijn en wij door de  

regelgeving  met een beperkt aantal personen de diensten kunnen bijwonen lijkt 

het ons zinvol om in het kerkgebouw van Neerijnen ook een beeldverbinding tot 

stand te brengen.  

De vicarien van Waardenburg en Neerijnen hebben een mooie aanzet gegeven en 

de toezegging gedaan van 1500 euro. Misschien zijn er onder u die ook een gift  

willen doen, dit is van harte welkom en u kunt het anoniem doen d.m.v. een  

envelop en deze in de collecte zak te deponeren of over te maken op de u bekende 

bankrekening nummer (kerkrentmeesters) met vermelding van gift  

Beeldverbinding. 
Verantwoording mei 2020 

Kerk 1.894,00; instandhouding predikantsplaats 70,00; fonds onderhoud  

gebouwen 130,00; bijdrage kosten beeldvoorziening 850,00; algemeen diaconale 

doeleinden 655,50; collecte corona 260,50; Chr. Voor Israël 246,50; W&D  

sponsorkind 164,50; Open Doors 154,00; GZB Pinksterzending 131,50; zending 

50,00. Allen hartelijk dank  

Tachtigers 

Op 25 juli hoopt de heer C. van Maurik, Kon. Wilhelminalaan 30, 4181AV  

Waardenburg jarig te zijn. 

We wensen hem een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar. 

Zondag 19 juli 

10.00 Waardenburg 

ds. G.D. Hoff uit Rhenen 

(met 70 kerkgangers) 

18.30 Neerijnen 

ds. T.J. Korten uit Har-

dinxveld-Giessendam 

(met 70 kerkgangers) 

1. Kerk 

2. GZB, zomerzending 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 26 juli 

10.00 Waardenburg  

ds. J. Hoekman, Urk  

(met 70 kerkgangers) 

18.30 Neerijnen 

ds. H.L. Versluis uit  

Wageningen   

(met 70 kerkgangers) 

1. Kerk 

2. Algemeen diaconale 

doeleinden 

3. Onderhoud Kerkgeb. 

 

Collecte 

Klik op collecte op websi-

te van de kerk of via de 

bankrekeningnummers: 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Aanmelden kerkdienst: 

- Ga naar website kerk 

- Ga naar aanmelden 

- Klik op logo PKN 

- Vul in gegevens + tel.nr. 

- Druk op aanmelden  

- Verifieer aanmelding 

- Wacht op uitnodiging 

- Reageer op uitnodiging 

 

Kopij voor de komende 

nieuwsbrief voor  

donderdag 19.00 uur  

aanleveren bij  

c.dooyeweert@kpnmail.nl 

 

 

        

 
Ken Hem in al je wegen, 

Dan zal Hij je paden  

rechtmaken 

Spreuken 3:4 
 

 


