Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Ik zal vanaf deze dag
zegenen (Haggai 2:19)

5e zondag na Pinksteren, week 28, 2020
Beste gemeenteleden,
Bloemengroet
Looft de Heer, want Hij is goed! Dat mogen we belijden op zondag 5 juli, omdat we
weer met ruim 70 personen in de morgendienst mogen samenkomen. Dat is een
zaak om intens dankbaar voor te zijn. Ook vanavond mogen we samenkomen en in
die dienst is er nog plaats voor u en jou. Meld je daarom aan of geef een seintje
aan de scriba als u van plan bent om te komen.
Zingen in de kerk
De PKN kwam in de afgelopen week met het volgende bericht: ‘...volgende week
(week 28) zal een aangepast protocol voor kerkdiensten in gemeenten van de Protestantse Kerk worden gepubliceerd op deze website van de PKN. Deze aangepaste stukken zijn een advies aan alle kerkenraden. Zij kunnen deze stukken gebruiken voor toepassing in de plaatselijke situatie, zodat met ingang van zondag 12
juli a.s. waar mogelijk, op een zo verantwoord mogelijke manier, samen gezongen
kan worden tot Gods eer.’ Wat dit voor onze gemeente betekent zullen we volgende week bekijken. Voor zondag 5 juli geldt dat er vanuit de kerkenraad 2 voorzangers de zang voor hun rekening nemen. Dit op dezelfde manier als in de online
diensten, zittende voorin de kerk, met hun gezichten naar de kansel.

In de voorbede denken wij aan…
•
De bloemen gaan naar koster Jan de Jongh, als blijk van waardering voor het
vele werk, dat hij heeft verricht in de coronatijd. Er werd van alles van hem
gevraagd en daarin heeft hij steeds met veel bereidwilligheid geholpen.
•
Onze organist Henk van Veen (Nichtenhofstraat 49, 5313 AZ, Nieuwaal), die
ernstig ziek is. Hij is dankbaar voor al het meeleven en gebed.
•
Het beroepingswerk rondom ds. K.E. Schonewille, dat de laatste week is ingegaan.
•
De nood in ons land en wereld door de pandemie.
Uitleg aanmelden kerkdienst (uitvoerig uitgelegd)
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 (ook tel.nr.) 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 bevestig/verifieer je aanmelding
7) Als je geen mail hebt ontvangen kijk dan in je spam-box of ongewenste mail
8) Als er ruimte is voor jou in de kerk, dan krijg je een uitnodiging via de mail
9) Die uitnodigingsmail bevestig je met: ‘Ik Kom Wel’ of ‘Ik Kom Niet’

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
Zondag 12 juli
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(met 70 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
ds. G.J. Krol
uit Geldermalsen
(met 70 kerkgangers)
1. Kerk
2. IZB
3. Onderh. kerkgebouwen
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)
Jarigen 80+
Mevr. D.M.S. Verbeek Vissers (Koningin Wilhelminalaan 27, 4181 AT,
Waardenburg) is op 10
juli jarig. Dhr. H. Hazelhoff (Van Pallandtweg
12a, 4182 CA, Neerijnen)
is op 10 juli jarig. Mevr.
J.P.M. van Rangelrooij Kardol (De Koeldert 23
4181 CJ, Waardenburg)
is op 11 juli jarig. We
wensen hen een mooie
verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar

