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De HEERE nu zei tegen
Abram: Gaat naar het
land, dat Ik U wijzen zal
(Gen. 12: 1a)

3e zondag van augustus, week 35, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De
bloemen van deze zondag gaan naar Pieter en Nellise de Vries (De Vesting 24,
4194 AR, Meteren), bij hen is op 13 augustus zoon Lío Brandy geboren, het broertje van Livia. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen de nabijheid van God toe.
Wat een blijdschap dat alles zo goed en mooi mag zijn!
Prekenserie over het leven van Abraham
We beginnen op zondag 23 augustus met een prekenserie over het geloofsleven
van Abraham. Hij werd geroepen uit Ur om te gaan naar het beloofde land. De lezing start bij Genesis 11: 27 en we lezen door tot en met Genesis 12: 1. De eerste
preek gaat over de ‘kleine Abram’, die door God wordt geroepen om met Hem op
reis te gaan. De naam Abram betekent ‘verheven vader’. En zo kijken we vaak ook
tegen hem aan, als een verheven persoon. We zullen ontdekken dat hij inderdaad
een geloofsvoorbeeld is, maar ook een mens net als wij. Boven de preek staan
twee vragen: Hoe staat het met uw levensreis met God? Ben je ergens onderweg
blijven steken?
De dienst van de gebeden
We benoemen in onze gebeden de dank voor de geboorte van Lío Brandy de Vries
en dat de tweeling Boaz en Luca van Dooijeweert, samen met hun moeder, weer
mochten thuiskomen uit het ziekenhuis.
We bidden om Gods bewaring in de onrustige tijd waarin we leven, dat zijn bewaring ons gerust mag stellen, Niet om zorgeloos te zijn en ook zeker niet overbezorgd, maar zorgzaam voor ons zelf en anderen. In het vertrouwen dat onze tijden
in Gods hand liggen en ons leven onder zijn macht gesteld is.
We bidden dat jong en oud het vol blijven houden om de Heere te blijven dienen.
Dat we niet ’halverwege’ blijven steken of met een half-geloof tevreden zijn. Dat we
de roep van de Heere om Hem te volgen met gehoorzaamheid beantwoorden.
Doopdienst
Volgende week zal de Heilige Doop bediend worden aan 2 kinderen uit de gemeente. De doopouders willen in die dienst hun familie en vrienden bij hen hebben, dat
begrijpen we. Omdat we te maken hebben met een maximaal bezoekers per kerkdienst betekent dit dat er wat minder ruimte is om de kerkdienst fysiek te bezoeken. Gelukkig hebben we kerkdienst-uitzendingen, waardoor u en jij alles kan blijven meebeleven. De doopzitting zal op maandag 24 augustus zijn in De Oude
School.
Verantwoording juli 2020
Kerk 1.302,43; instandhouding predikantsplaats 433,25; fonds onderhoud gebouwen 256,35; algemeen diaconale doeleinden 309,05; IZB 133,75; GZB zomerzending 100,71; giften kerk 100,00, beeldvoorziening 650,00, via Jonkers 20,00 en
via Verstegen 4,00 en 5,00. Twee enveloppen verjaardagfonds. Allen hartelijk
dank.

Kerkdiensten met 70
personen en online (D.V.)
Zondag 23 augustus
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Neerijnen
ds. F. van Roest (Zeist)
1. Kerk
2. HGJB
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 30 augustus
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(bediening Heilige Doop)
18.30 Neerijnen
ds. K.E. Schonewille
1. Kerk
2. Project 10 27
3. Onderh. kerkgebouwen
Collecten via website of
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 do. 18h naar
dsschonewile@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Ds. K.E. Schonewille
0418-651539
Dhr. A. Verstegen
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418-652741)
Meldpunt seksueel
misbruik: www.smpr.nl

