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3e zondag van september, week 39, 2020 

Bloemengroet 
Bloemengroet 

De bloemen gaan deze zondag gaan naar de jonge organist, die in de morgen-

dienst het orgel bespeelt. We danken Niels de Kock hiervoor en wensen hem alle 

goeds. Dat hij in zijn ‘muzikale’ en persoonlijke leven anderen tot zegen mag zijn.  

 

Tekst voor de verkondiging 

In de morgendienst, wordt de Heilige Doop bediend (zie namen bij de gebeden). De 

verkondiging is vanuit Genesis 17: 1-8. In Genesis 17 verandert de HEERE de 

naam van Abram in Abraham en zegt Hij tegen Abraham: ‘Wandel voor Mijn aange-

zicht’. In het Hebreeuws ziet de naamsverandering er zo uit: 

 

 

 

 

 

De dienst van de gebeden 

• We danken voor de vreugdevolle dienst, die wij mogen beleven. Een doop-

dienst met als dopelingen: - Martin Dieuwe van Steenbergen (Marwin)

     - Peter Matthias Westerveen (Peter) 

• We bidden voor mensen met verdriet, dan denken we aan de rouwdragende 

familie Nijhoff. Deze familie heeft in de afgelopen week een geliefde vrouw, 

moeder en oma begraven. We wensen deze familie en in het bijzonder Gerlin-

de en Woutine en haar gezin, Gods vertroostende nabijheid toe. 

 

Indeling zitplaatsen kerk 

Omdat we goede zorg willen dragen voor de veiligheidsvoorschriften (de 1,5 meter 

en het zigzag zitten in de kerkbanken) hopen we dat u begrip hebt als u soms met 

uw gezin niet allemaal bij elkaar kan zitten. Dit maakt het namelijk voor de organi-

satie een stuk eenvoudiger om dit op een verantwoorde wijze te doen.  

 

Belijdenisdienst 

Maandagavond is er aannemingsavond voor de belijdenisgroep. Volgende week 

zondag hopen er 4 personen openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Dat 

zijn: René de Jongh, Leander van Utrecht, Janny van Wijk en Dirja Wijkniet. Twee 

andere personen zullen daarbij aanwezig zijn, dat zijn Elly Leeflang en Mathijs 

Weststrate. Zij hebben dit hele seizoen meegedraaid. Zij hebben eerder in hun le-

ven belijdenis van het geloof afgelegd. Maar zij zijn, dank aan God, na een periode 

van meer afstand, opnieuw betrokken geraakt bij de kerk en op de Heere God.  

 

Jarigen 80+ 

Mevr. W. van Mourik - van de Kamp (Bernhardstraat 4, 4175 EE, Haaften) is van-

daag jarig. We feliciteren haar en wensen en bidden haar Gods ondersteuning toe 

in de dag van de ouderdom, juist nu het voor haar zo moeilijk is. 

Zondag 20 september 

10.00 Neerijnen: 

ds. K.E. Schonewille 

(bediening Heilige Doop) 

18.30 Waardenburg:  

ds. H.J. van der Veen uit 

Sliedrecht  

(geen gemeentezang)  

1. Kerk 

2. Vrienden van de Hoop 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 27 september 

10.00 Neerijnen:  

ds. K.E. Schonewille 

(belijdenisdienst) 

18.30 Waardenburg:  

kandidaat E. Meijer uit 

Ermelo 

(geen gemeentezang) 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinden 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Agenda (D.V.) 

 

Maandag, Belijdeniscat. 

(Aannemingsavond) 

19.30 De Oude School 

 

Vrijdag, 2 oktober, 

Huwelijksdienst van  

Adriaan Herweijer en 

Saskia van Wijk 

 

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 mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

 

U zult niet meer 

Abram heten, [maar] 

uw naam zal Abraham 

zijn (Gen. 17: 5a) 

 

 
 

 


