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Zondag 2 augustus 2020

De Naam van de HEERE is
een sterke toren, een
rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige
vesting
gezet.
Spreuken
18 :10

Week 32

Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen deze zondag gaan naar dhr. C.A. Craal, G.E.T.H. Noltheniuslaan 2,
4181AS Waardenburg . Als Hervormde Gemeente van Waardenburg/Neerijnen
willen we hem bedanken voor het ordenen van het archief over de
periode 2000-2015.
Archief
Vorige week vond er een afsluiting plaats van het ordenen van het archief 20002015, de papieren versie wel te verstaan. Deze is aanwezig in de archief ruimte
van de kerk in Neerijnen. Mede door de deskundige hulp van mevr. Baggerman uit
Waardenburg is het archief keurig op orde met een volwaardige inventarislijst. We
bedanken haar voor haar inzet evenals dhr. Craal die ook het nodige heeft gedaan.
Het archief is vanaf 2016 digitaal en wordt bijgehouden onder de deskundigheid
van Teus de Swart.
Voorbede
•
Voor de mensen uit onze gemeente die op vakantie zijn of nog gaan. We
bidden voor een behouden reis.
•
Steeve Laguerre uit Haïti, ons nieuwe sponsorkind.
•
Het corona virus dat steeds meer zorgen baart in ons land.
•
De nood in de wereld door de pandemie en de gevolgen daarvan.
Sponsorkind
Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben is Ruth 22 jaar geworden en is
de ondersteuning gestopt. Het kind dat we nu gaan sponseren heet Steeve
Laguerre, is geboren op 7 april 2015 en hij woont in Haïti. Zijn grote hobby is
voetbal. Als hervormde gemeente zijn we dankbaar dat wij de middelen hebben en
hem meer uitzicht kunnen geven op een goede toekomst. Binnenkort kunt u meer
over hem leze op de website van onze gemeente.
Beeldverbinding Neerijnen
Afgelopen vrijdag is er in de kerk van Neerijnen hard gewerkt om een beeldverbinding tot stand te brengen en het is gelukt. Vanaf vandaag kunnen gemeenteleden
die om diverse redenen niet naar de kerk kunnen nu door middel van geluid
en beeld de diensten met ons mee beleven.
De laatste tijd waren er moeilijkheden met het uitzenden van geluid maar nu
behoort dit hopelijk tot verleden tijd.
Wij bedanken allen die dit op diverse manieren tot stand hebben gebracht.
Een naam willen we noemen en dat is Teus de Swart die door zijn deskundigheid
veel voorwerk heeft gedaan.

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 Predikant plaats
Zondag 9 augustus
10.00 Waardenburg
Kan. D.A. Burggraaf uit
Arkel
(met 70 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
Ds. J.B. Kamp uit Arnhem
(met 70 kerkgangers)
1. Kerk
2. Kerk in actie, missionair
3. Fonds onderhoud
gebouwen
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

