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Wees niet traag wat
uw inzet betreft,
wees vurig van geest.
Dien de Heere.

(Rom. 12: 11)

Pinksteren, week 21, 2021
Gezegend Pinksterfeest!

Bloemengroet

Online en 30 personen
Zondag 23 mei
Pinksteren, vooraf zingen
09.45 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. N.M. van Ommeren uit
Nieuwendijk
1. Kerk
2. GZB-zendingscollecte
3. Onderh. kerkgebouwen

Wees vurig van geest (Romeinen 12:11)
Punten van de pinksterpreek:
1.

Hoe worden we ‘vurig van geest’?
We worden vurig door de Geest!
2.
Wat betekent ‘vurig van geest’ zijn?
Het voorbeeld van de brandende kaars
3.
Wat stimuleert/belemmert het vuur?
Opnieuw het voorbeeld van de brandende kaars
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Martin en Mardieke van Steenbergen en hun kinderen, zij zijn een
aantal weken geleden verhuisd van Opijnen naar Haaften, Hannekesland 5, 4175 BM. We
wensen onze kersverse diaken en zijn gezin alle goeds, veel woonplezier en Gods zegen.
Voorbede
In de voorbede denken we aan Geert de Kock (Crobseweg 18, 4175 EH, Haaften), die aanstaande dinsdag een dotterbehandeling zal ondergaan in het ziekenhuis te Nieuwegein.
We bidden dat door deze ingreep zijn klachten verdwijnen en hij met nieuwe kracht in het
leven mag staan. We wensen hem Gods dragende hand. Ook denken we aan anderen, die
een ziekenhuis behandeling zullen ondergaan in deze week of in de komende periode.
Jarigen 80+
Mw. J.C. van Oort - van Duijnen (Dokter Kijlstradreef 11, 4181 BR, Waardenburg was afgelopen 17 mei jarig. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar een
gezegend nieuw levensjaar.

Zondag 30 mei
10.00 Waardenburg
ds. F. Hoek uit
Schoonhoven
18.30 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
1. Kerk
2. Open Doors
3. Onderh. kerkgebouwen
CMJV:
31 mei, 28 juni.
Kindernevendienst:
6 juni, 4 juli.
Goede Herder club:
4 juni, 2 juli.
Kopij nieuwsbrief voor
don. 18.00 aanleveren bij
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)
Scriba: G. de Kock scriba@hervormd waardenburgneerijnen.nl (0418
592043)
Collecte via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

