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Heer, U bent mijn leven, de
grond waarop ik sta.
Weerklank , lied 439: 1

Zondag 26 juli 2020

week 31

Bloemengroet
Bloemengroet
De
bloemen deze zondag gaan naar mevr. A. Hakkert van Leerdam. Zij hoopt op 30
juli a.s. jarig te zijn en de zeer hoge leeftijd te bereiken van boven de 90 jaar.
Wat mag het een zegen zijn om een hoge leeftijd te bereiken en nog zelfstandig te
wonen. Dan kun je dankbaar nazeggen, “Heer, U bent mijn weg, de waarheid en
het leven”.
Voorbede
•
Voor alle genoemde 80+ die deze week hopen jarig te zijn.
•
Voor Ruth Souti Mondol uit Bangladesh (sponsorkind), dat nu de 22 jarige
leeftijd heeft bereikt en nu het sponorprogamma van Woord en Daad heeft
verlaten.
•
Onze politici, zorgmedewerkers en handhavers.
•
De nood in ons land en de wereld door de pandemie en de gevolgen daarvan.
Overlijdensbericht
Vorige week kwam het droeve bericht tot ons dat onze organist, Henk van Veen op
57 jarige leeftijd is overleden. Vanaf december 1994 was hij als organist betrokken bij onze gemeente. Afgelopen donderdag is hij begraven op de algemene begraafplaats in Nieuwaal.
Wij wensen zijn vrouw, Gerda en George de komende tijd Gods onmisbare zegen
toe.
Sponsorkind
De hulp via Woord en Daad aan Ruth Souti Mondal, (ons sponsorkind) is niet meer
omdat zij de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt en dan stopt de hulp. Wel is er een
verzoek via Woord en Daad binnen gekomen een ander kind te sponseren.
Als kerkenraad hebben we toegestemd en t.z.t. wordt u hierover op de hoogte
gesteld.
Crèche
Aanstaande zondagmorgen is er weer crèche in de oude school en tot nu toe zijn er
3 kinderen opgegeven. Wilt u ook dat uw kin(deren) naar de crèche gaan dan kunt
u dit opgeven bij de jeugd ouderling Renze v Willigen en graag d.m.v. een mail,
renzevanwilligen@hervormdwaardenburgneerijnen.nl
We denken nog na om in de toekomst de aanmelding te laten verlopen via de
aanmeldknop.
Tachtigers
Op 28 juli hopen jarig te zijn, mevr. W van Dooijeweert-Pelle (Kon. Juliana pl. 57,
4181BK, Waardenburg), en op dezelfde dag, mevr. J. Kievit-Bambacht (Pr. Beatrixstraat 12, 4181BE, Waardenburg. 29 juli , dhr. H. van Herwijnen, Pr. Beatrixstraat
4, 4181BE, Waardenburg. 30 juli , mevr. A. Hakkert-van Leerdam, Dr. Van Wieringenstraat 21, 4181BS, Waardenburg, 31 juli, mevr. De Waal– van Ballegooijen,
Kon. Juliana pl., 4181BK, Waardenburg en tenslotte op 1 augustus mevr. Klip-van
Rijswijk, Kerkstraat 32, 4181AB, Waardenburg.
Wij wensen hen allen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.

Zondag 26 juli
10.00 Waardenburg
ds. J. Hoekman
uit 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.
Zondag 2 augustus
10.00 Waardenburg
ds. C.J.J. van der Dussen
uit Ede
(met 70 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
ds. J. Broekman
uit Lopikerkapel
(met 70 kerkgangers)
1. Kerk
2. Plaatselijk seniorenwerk
3. instandhouding predikantsplaats
Collecte
Klik op collecte op website 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

