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En Abram reisde,
tot aan Bethel,
naar de plaats van
het altaar
(Gen. 13: 3, 4)

2e zondag van september, week 38, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De
bloemen van deze zondag gaan naar mw. W. van Mourik-van de Kamp.
(Bernhardstraat 4, 4175 EE, Haaften). Met haar gezondheid gaat het niet goed en
ze heeft het heel moeilijk. We bidden om Gods kracht en dragende hand.
Viering Heilig Avondmaal
Zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst is er de mogelijkheid om het
avondmaal te vieren. In de avonddienst zal ook de dankzegging plaatsvinden. Op
deze avondmaalszondag luisteren we in de verkondiging naar:
1) Morgendienst, Genesis 13: 1-4, thema: ‘Terug naar de bron’
2) Avonddienst, Genesis 13: 5-18, thema: ‘Broederlijke liefde’

De dienst van de gebeden
•
We danken voor ons ‘Bethel’ en ‘Altaar’ (zie Gen. 13). De kerk in ons dorp en
het altaar van Golgotha, waar Jezus de woorden sprak: ‘Het is volbracht!’
•
We bidden voor gemeenteleden en hun familieleden, die heel ziek zijn. We
bidden voor mw. Van Mourik (zie bloemengroet).
Mogelijkheid om naar de kerk te gaan wordt verruimd
Omdat we graag zoveel mogelijk mensen de ruimte willen geven om naar de kerk
te komen, willen we ingang van zondag 20 sept. de morgendiensten in Neerijnen
laten plaatsvinden. Daar mogen we met 85 personen samenkomen. De avonddiensten zullen in Waardenburg plaatsvinden. Verder willen we de drempel om naar de
kerk te gaan verlagen voor ouderen en meer kwetsbare gemeenteleden. Daarom
zal er in de avonddienst niet meer gezongen worden. Hopelijk kunt u, als u bij deze
groep hoort, nu weer de stap maken om naar de kerk te komen. Het geloof beleven
in de gemeenschap van andere gelovigen is zoals de Heere het wil. Dit alles natuurlijk, indien het mogelijk is. En het mooie is, dat het ook weer mogelijk is! Net
als uw/jouw deelname aan ander gemeentewerk/kringwerk. Steeds zal rekening
worden gehouden met alle voorzorgsmaatregelen.
Reserveren avonddienst niet meer nodig
Omdat er in de avonddienst geen gemeentezang zal plaatsvinden, is er geen verplichting tot reserveren meer. De avonddiensten worden daarom vrij gegeven. U
mag dus zonder reserveren komen. Wel vragen wij aan u, om bij binnenkomst in de
kerk uw naam op te schrijven.
Jarigen 80+
Mevr. H. van Oort - van Wijnen (Koningin Julianaplnts 26, 4181 BL, Waardenburg)
is op 14 september jarig en mevr. M. Waas - van Dijk (De Koeldert 12, 4181 CK,
Waardenburg is op 16 september jarig. We wensen hen een mooie dag en gezegend nieuw levensjaar.

Zondag 13 september
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
(viering H.A.)
18.30 Neerijnen:
ds. K.E. Schonewille
(voortzet./dankzeg. H.A.)
1. Kerk
2. Woord & daad: Sp.kind
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 20 september
10.00 Neerijnen:
ds. K.E. Schonewille
(bediening Heilige Doop)
18.30 Waardenburg:
ds. H.J. van der Veen
(Sliedrecht)
1. Kerk
2. Vrienden van de Hoop
3. Onderh. kerkgebouwen
Collecten via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)
Agenda (D.V.)
Maandag, Doopzitting
19.30 De Oude School
Maandag, Belijdeniscat.
20.30 Kerk Waardenburg
Woensdag, Christenvrouw
19.45 De Oude School
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

