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

4e zondag van augustus, week 36, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De
bloemen van deze zondag gaan naar Kees van Dooijeweert. We bedanken hem
voor het vele werk dat hij in de zomerweken heeft gedaan. Dan denken we aan het
maken van de nieuwsbrieven, het zorg dragen voor de (online) kerkdiensten. We
zijn dankbaar voor het vele werk dat hij voor de kerkelijke gemeente mag doen.
Doopdienst
In de morgendienst wordt de Heilige Doop bediend aan 2 kinderen:
Wilhelmina Lucia de Gaaij
Dies Willem de Jongh

We wensen deze kinderen, hun ouders en broer en zus een hele mooie dag toe.
Dat het geschenk van de doop hun gehele leven tot grote rijkdom mag zijn. In verband met corona is er geen handen schudden en geen koffiedrinken na de dienst.
Vervolg prekenserie over het leven van Abraham
Zowel in de morgendienst, als ook in de avonddienst zal de prekenserie over het
leven van Abraham een vervolg krijgen. In de morgendienst is Genesis 12:1 de
tekst voor de verkondiging. Het gaat over de roeping van Abram.
De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het
huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
Thema: Wat is uw/jouw roeping in het leven?
In de avonddienst staan de verzen Genesis 12: 2-8 centraal.
Thema: Abraham, model van een gelovige

De dienst van de gebeden
•
In onze gebeden denken we aan de gedoopte kinderen en hun ouders en aan
allen die kinderen ten doop hielden en we bidden of de Heere God aan hen
en ons de kracht geeft om in ‘onze roeping’ te gaan/blijven staan.
•
We bidden voor mensen (en familie) die ernstig ziek zijn en daarbij in het ziekenhuis liggen (mw. Van Mourik uit De Wittenberg verblijft in ziekenhuis Tiel)
of in afwachting zijn van ziekenhuisbehandelingen (mw. Van Leerdam, Kon.
Julianaplts 16, 4181 BL, Waardenburg) en voor mensen, die in een ander
zorgcentrum zijn gaan wonen (dhr. en mw. Mijdam, nieuw adres volgt).
•
Gebed voor de wereld, de Kerk, de mens, die worstelt met corona.
Jarige 80+
Op 25 augustus is jarig geweest mw. F. Zwamborn - 't Lam (Meerwijk 23, 4181 AX,
Waardenburg). Van harte gefeliciteerd! Een nieuw levensjaar is voor haar aangebroken, dat zij die mag gaan in de hoede en veiligheid van haar Schepper.

Kerkdiensten met 70
personen en online (D.V.)
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
Zondag 6 september
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
(voorbereiding H.A.)
18.30 Neerijnen:
ds. M. van Dalen
(Noorden)
1. Kerk
2. Diaconale doeleinden
3. Inst. predikantsplaats

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
@hervormdwaardenburg
neerijnen.nl
(0418=652741)
Meldpunt seksueel
misbruik: www.smpr.nl

