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Zondag 16 augustus 2020

Maar de Heer zal uitkomst
geven, Hij die daags zijn
gunst gebied.
Psalm 42, berijmd.

Week 34

Bloemengroet
Bloemengroet
De
bloemen deze zondag gaan naar Frank en Cynthia van Dooijeweert. Op 28 juli
j.l. is er een tweeling geboren, hun namen zijn Luca en Boaz, Kuilenburgsekade 13,
4176CC, Tuil. We wensen de ouders Gods onmisbare zegen toe in het opvoeden
van hun kinderen.
Voorbede
•
De zieken in onze gemeente, zowel psychisch als lichamelijk.
•
De rouw dragende familie Bambacht, in het bijzonder zijn kinderen en
•
kleinkinderen. 8 augustus j.l. is hun vader en opa overleden.
•
Zorgen om het toenemen van de coronabesmettingen in ons land
•
De duizenden mensen die getroffen zijn in Beiroet. (zie de 2de collecte)
•
Wij danken dat onze predikant van een welverdiende vakantie maandag de
werkzaamheden in onze gemeente weer mag hervatten.
Kerkdiensten
Nu er weer een toename van besmettingen is geconstateerd willen we toch de ouderen onder ons erop wijzen dat u een verhoogd risico hebt om ernstig ziek te worden van het coronavirus.
Sommige mensen en met name de jongeren ontwikkelen nauwelijks klachten ,
maar als zij in contact komen met ouderen is de kans aanwezig om ook besmet te
raken. Wij willen u zeker niet ongerust maken maar we mogen onze bezorgdheid
uitspreken. Dit geld uiteraard ook voor de kwetsbare mensen onder ons. Als er bezorgdheid is kom dan niet naar de diensten maar kijk en luister thuis mee. We hebben mede dank zij uw steun in alle twee de kerken een prachtige beeldverbinding
voor de thuis blijvers zodat we samen gemeente kunnen zijn.

Jaarrekeningen 2019
Het college van Kerkrentmeesters heeft de goedkeuring ontvangen van de kerkenraad over de jaarrekening 2019. Een positief resultaat is er van 538 euro. Er zijn
wel een paar grote uitgaven gedaan, bv. nieuwe website en wat reserveringen.
Iedereen dank voor de bijdrage om dit tot stand te brengen d.m.v. collecten,
giften en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. We hopen en bidden, dat we dit jaar weer
op uw steun kunnen rekenen.
De komende week ligt hij ter inzagen bij Jan-Willem de Jongh, tel: 06-50502922,
mail: j.w.de.jongh@hetnet.nl.
Ook de jaarrekening van de diaconie is gereed en heeft de goedkeuring van de kerkenraad. Deze ligt de komende week ter inzage bij Geert de Kock, tel: 0418
592043
Verantwoording juni 2020
Kerk 1.270,20; instandhouding predikantsplaats 50,00; fonds onderhoud gebouwen 185,95; algemeen diaconale doeleinden 333,00; JOP, jeugdwerk PKN 84,00;
voedselbank 82,50; leerstoelfonds 181,55; gift kerk 20,00. Allen hartelijk dank

Zondag 16augustus
10.00 Waardenburg
Ds. G.C. Klok uit Putten
(met 70 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
Ds. G.D. Hoff uit Rhenen
(met 70 kerkgangers)
1. Kerk
2. Noodhulp Beiroet/
Libanon
3. Fonds onderhoud
gebouwen
Zondag 23 augustus
10.00 Waardenburg
Ds. Schonewille
(met 70 kerkgangers)
18.30 Neerijnen
Ds. F. van Roest uit Zeist
(met 70 kerkgangers)
1. Kerk
2. HGJB
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 nieuwsbrief en
website voor do. 18h
naar dsschonewille
@hervormdwaardenburg
neerijnen.nl
Ds. K.E. Schonewille,
0418-651539.
Dhr A. Verstegen
scrba@hervormdwaarden
burgneerijnen.nl
0418-652741

