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1e zondag van september, week 37, 2020 

Bloemengroet 
Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag gaan naar mw. Van Leerdam (Kon. Julianaplts 16, 

4181 BL, Waardenburg). Zij verkeert in een spannende tijd m.b.t. haar gezondheid 

en is in afwachting van een belangrijke operatie.  

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

In de morgendienst is er voorbereiding Heilig Avondmaal. We lezen het eerste deel 

van het avondmaalsformulier als ‘wetslezing’. Het formulier wil er ons toe brengen 

om het avondmaal te houden en niet om ons daarvan af te houden. Wegens het 

coronavirus vieren we het Heilig Avondmaal volgende week op een andere wijze. 

We gaan niet zitten aan tafel en drinken de wijn uit een eigen bekertje.   

 

Vervolg prekenserie over het leven van Abraham 

Vanmorgen lezen we over Abrams vlucht naar Egypte. We leggen de aandacht op 2 

bewegingen in de tekst (afdalen en op/uit trekken). 

↓ Daarom trok Abram naar Egypte (Gen. 12: 1b). Door gevaren (van buiten) 

 en zwakheid (van binnen) daalde Abram af naar Egypte.  

↑   Zo trok Abram weg uit Egypte (Gen. 13: 1a). Door de Heere trok Abram weer 

 op/uit Egypte op weg naar Kanaän.  

 

De dienst van de gebeden 

• We bidden om een gezegende voorbereidingsweek en viering van het Heilig 

Avondmaal en danken Hem voor deze versterking van het geloof. 

• We bidden voor mensen, die heel ziek zijn. Dan denken we aan mw. Nijhoff  

van de Steenweg Noord 14. Mw Nijhoff is de moeder van Gerlinde Nijhoff en 

Woutine Visscher. We bidden om kracht voor haar, haar man en haar (klein)

kinderen. Ook willen we opnieuw bidden voor mw. Van Mourik (uit De Witten-

berg), zij verblijft nog in het ziekenhuis Tiel en haar situatie is zorgelijk. Mw. 

Van Leerdam (Kon. Julianaplts 16, 4181 BL, Waardenburg) is in afwachting 

op een belangrijke ziekenhuisingreep. Gelukkig lijkt er voor haar perspectief 

te zijn. We wensen alle zieken Gods troostende nabijheid toe.  

• We bidden dat wij als gelovigen, ondanks gevaren (corona etc.) en eigen 

zwakheid (angst etc.), door God vastgehouden mogen worden en wij als Zijn 

kinderen meer op de Vader leren vertrouwen.  

 

Bijzondere diensten 

We hebben de komende weken een aantal bijzondere diensten. De diensten rond-

om Heilig Avondmaal en daarna de belijdenisdienst en weer 2 doopdiensten. Voor 

belijdenis-, en doopdiensten geldt dat de betrokken gemeenteleden graag hun fa-

milie en vrienden bij hen hebben. Omdat we te maken hebben met een maximaal 

aantal bezoekers per kerkdienst betekent dit dat er wat minder ruimte is om die 

kerkdienst fysiek te bezoeken. We hopen op uw en jouw begrip. Gelukkig hebben 

we kerkdienst-uitzendingen, waardoor u en jij alles kan blijven meebeleven. 

Kerkdiensten met 70 

personen en online 

 
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 

 

Zondag 13 september 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

(viering H.A.) 

18.30 Neerijnen:  

ds. K.E. Schonewille 

(dankzegging H.A.) 

1. Kerk 

2. Woord & daad: Sp.kind 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Agenda (D.V.) 

 

Maandag, Belijdeniscat. 

19.30 De Oude School 

 

Woensdag, Kerkenraad 

19.30 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 mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

Maar de Heere...  

(leidde hem uit) 

Genesis 12: 17 v.v. 

 

 
 

 


