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Zondag in de zomer, week 29, 2020 

Bloemengroet 
Beste gemeenteleden, 

 

Afgelopen donderdag 9 juli heb ik mijn beslissing bekend gemaakt m.b.t. het be-

roep dat ik ontvangen had. De beslissing houdt in dat ik niet de vrijmoedigheid heb 

gekregen om het beroep aan te nemen. Het was een (in)spannende periode. Ook 

voor Margreet, voor wie dit beroep heel emotioneel was, door de ‘wortels’ van moe-

ders kant in Kootwijkerbroek. En ook voor de kinderen was het intensief. Tegelijk 

geloof ik dat dit de juiste keuze is. De keuze is gemaakt voor Gods aangezicht, na-

dat de Heere, door zijn Woord ons leidde, o.a. door Filippenzen 1: 25, 26 (over 

heengaan en blijven). De Heere legde mij de woorden van de apostel Paulus in het 

hart: ‘Ik zal blijven.., …tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roe-

men in Christus Jezus overvloedig is, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.’ Ik 

hoop dat de Heere ons wil gebruiken om ook de komende (corona)tijd samen het 

kerkenwerk weer verder ‘op te bouwen’, tot eer van Hem en tot opbouw van het 

geloof van jong en oud in onze gemeente. 

 

Zingen in de kerk 

Op de PKN website kunt u het lezen: ‘Sinds 1 juli is zang als onderdeel van gods-

dienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen (zie onder) 

worden opgevolgd. Met behulp van een online rekenmodule kunt u eenvoudig zien 

of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen.’ Wij hebben boven-

genoemde rekenmodule ingevuld voor de kerk van Waardenburg en Neerijnen. En 

daaruit blijkt dat als we met 71 personen samenkomen in de diensten het licht op 

GROEN staat om samenzang (van max. 15 minuten) te laten plaatsvinden. Als ker-

kenraad stellen wij voor om ‘de weg’ van dit groene licht te gaan bewandelen. En 

daarom stellen wij voor om vanaf zondag 12 juli weer samenzang te laten plaats-

vinden. Om zo de erediensten weer verder ‘op te bouwen’, met het verlangen om 

spoedig te kunnen samenkomen, zoals we dat in het verleden gewend waren. Met 

de lofzang tot God en tot eer van Hem! Praktisch betekent dit dat de ruimte voor 

de predikant om psalmen, gezangen, liederen te laten zingen beperkt is. We heb-

ben steeds rekening gehouden met alle beperkingen en willen nu ook graag reke-

nen met de geboden ruimte. In vertrouwen op God en wetend dat we niet elke risi-

co kunnen en willen uitsluiten. 

 

Vakantieperiode breekt aan 

De meeste kinderen hebben de laatste lessen op school al weer achter de rug. De 

laatste week zal, denk ik, vooral bestaan in inleveren boeken en het ophalen van 

het rapport en niet meer in heel hard werken. Ik wens jou en ook alle ouderen een 

fijne rustperiode toe. Ga ook in de vakantieperiode met God. U en jij ontvangt een 

zomergezinsboekje om hier de komende weken inhoud aan te geven. Ook wij als 

predikantsgezin hopen vanaf 17 juli op vakantie te gaan. Op maandag 17 augus-

tus hoop ik het werk weer aan te vangen. Geniet van het goede door God gegeven 

in dankbaarheid aan Hem. 

Zondag 12 juli 

10.00 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille  

(met 70 kerkgangers) 

Afscheid KND van Jelle 

Vroon en Nathalie Vuik 

18.30 Neerijnen 

ds. G.J. Krol uit Gelder-

malsen  

(met 70 kerkgangers) 

1. Kerk 

2. IZB 

3. Onderh. Kerkgeb. 

 

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. 

 

Dankgebed/voorbede: 

- Jelle en Nathalie 

- Nel v. Rijswijk (zij ont-

vangt de bloemengroet) 

- Beslissing beroep 

- Vakantieperiode 

- Werk IZB 

- Nood in de wereld 

 

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 

 

        

 
Zij (het kleine meisje) zei...: 

Och, was mijn heer maar 

bij de profeet (2 Kon. 5: 3) 

 
 

 


