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Zondag  9 augustus 2020                      Week 33 

Bloemengroet 
Bloemengroet 

De bloemen deze zondag gaan naar mevr. J. van Horssen-Langerak. Zij verblijft tij-

delijk in de Wittenberg, Magnolia kamer 17, Bernhardstraat 4, 4175EE, Haaften 

i.v.m. vakantie dochter. Wij wensen haar een goed (tijdelijk) verblijf in de Witten-

berg. Gods onmisbare zegen toegewenst. 

Voorbede 

• Dhr. J.P. Verstegen, Van Pallandtweg 17, 4181BL, Neerijnen. 

• Afgelopen maandag was er een geplande ziekenhuisopname, is geopereerd   

en mocht weer thuiskomen. 

• Dhr. P. Bambacht, Dokter Kijlstradreef 19, 4181BR, Waardenburg,  

• is ernstig ziek en verblijft thuis. 

• Zorgen om het toenemen van de coronabesmettingen in ons land 

• De duizenden mensen die getroffen zijn door een enorme explosie in Beiroet.  

 Beiroet/Libanon 

Wij allen hebben kennis genomen van de verschrikkelijke ontploffing in Beiroet. 

Meer dan honderd doden, duizenden gewonden en 300.000 mensen die dakloos 

zijn geworden. Mensen zijn totaal ontredderd. Diverse Christelijke kerken en orga-

nisaties starten acties voor noodhulp. De diaconie wil graag de hulpverlening finan-

cieel ondersteunen. Volgende week zondag, 16 augustus, willen we als kerkelijke 

gemeente een collecte houden, “Noodhulp voor Libanon”, van harte aanbevolen. 

Kerkdiensten 

In deze zorgelijke tijd proberen we als kerkenraad op een verantwoordelijke manier 

kerkdiensten te beleggen en de zaken serieus te nemen Daar is veel werk mee ge-

moeid maar mogen dat met dankbaarheid en in afhankelijkheid doen. We kunnen 

dankbaar zijn dat er iedere zondag de kerkdeuren geopend zijn, echter wel met 

een maximum van 70 kerkgangers. Wel willen we met z’n allen de nodige voorzich-

tigheid in acht te nemen. En als u of een van uw gezinsleden gezondheidsklachten 

heeft de regels van de overheid op te volgen. Als u zich hebt aangemeld en om wat 

voor reden niet kunt , is er altijd de mogelijkheid om u af te melden bij Teus de 

Swart, telefoonnummer: 0418 651045 , of e-mail: swartbosch@kpnmail.nl 

 

Geboorte bericht 

Met vreugde en dankbaarheid maken Frank en Cynthia bekend dat op 28 juli j.l. 

een tweeling is geboren, Luca en Boaz van Dooijeweert, Kuilenburgsekade 13, 

4176CC, Tuil. We wensen de ouders van Luca en Boaz alle goeds toe in de komen-

de tijd. 

Tachtigers 

Op 11 augustus hoopt jarig te zijn, mevr. A.C.H. van Oort-Klop, Dokter Kijlstradreef 

16, 4181BP, Waardenburg.  

Op 12 augustus dhr. P.A. van Brummelen, Steenweg 66, 4181AM, Waardenburg. 

Op 15 augustus  hoopt jarig te zijn mevr. J. Middelkoop-van Empel, Dokter Kijlstra-

dreef 20, 4181BP, Waardenburg. 

Wij wensen hen allen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar. 

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 ge-

bouwen 

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 

 

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 

 

Kopij voor de komende 

nieuwsbrief voor  

donderdag 19.00 uur  

aanleveren bij  

c.dooyeweert@kpnmail.nl 

 

 

        

 
Nader tot God en Hij zal tot 

u naderen. 

 

Jabobus 4:8 

 


