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Eerste zondag na Pinksteren, week 23, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met
dankzegging bekend
worden bij God.

Filippenzen 4: 6
Online en 30 personen

Zondag 30 mei
10.00 Waardenburg
ds. F. Hoek uit
Schoonhoven
18.30 Waardenburg
Vervolg Filippenzenbrief
ds. K.E. Schonewille
De prekenserie over Filippenzen wordt in de avonddienst vervolgd. We luisteren naar Fil. 4: 1. Kerk
6, 7. Een bekende tekst, die vaak als tekst op een briefkaart vermeld staat of als trouw2. Open Doors
tekst meegegeven. Het is ook een echte preektekst, luistert u en jij weer mee?
3. Onderh. kerkgebouwen

De bloemen gaan naar Geert de Kock (Crobseweg 18, 4175 EH, Haaften), die afgelopen
dinsdag een dotterbehandeling heeft ondergaan in het ziekenhuis te Nieuwegein. De ingreep is goed gelukt, we wensen hem een goed herstel en Gods dragende hand.

We danken en bidden voor…
•
Geert de Kock (zie bloemengroet).
•
Wilma de Kock (Zandstraat 30, 4184 EG, Opijnen) is weer thuisgekomen!
•
Gemeenteleden die een ingreep hebben ondergaan en/of in afwachting zijn.
•
Voor kerk en samenleving, dat we verder ‘open’ mogen gaan.
•
Voor het werk van Open Doors (zie diaconale collecte).
Verantwoording collecten/giften
Maart 2021: Kerk 1365,95; Instandhouding predikantsplaats 195,80; Fonds onderhoud
gebouwen 884,50; Biddag 1256,35; Algemeen diaconale doeleinden 511,80; Bijbelschool
Wittenberg 146,05; GZB 169,90; IZB 166,65; Envelop Kerk Restauratiefonds 50,-; Via C.
van Dooijeweert 30,- voor diaconie en Envelop biddagcollecte 70,-.
April 2021: Kerk 959,05; Instandhouding predikantsplaats 157,09; Fonds onderhoud gebouwen 468,75; Algemeen diaconale doeleinden 290,60; Kerk in Actie Werelddiaconaat
190,95; Plaatselijk jeugdwerk 184,55; Groot Nieuws Radio 152,25; Kerktelefoon
1e kwartaal 2021 268,-.
In de maanden maart tot en met mei 2021 ontvangen door ds. Schonewille: € 10, € 20,
€ 150 voor de kerk en € 50 en € 100 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

Hartelijk dank voor uw meeleven!
Hierbij willen wij een ieder bedanken die ons de afgelopen weken, in welke vorm dan ook,
heeft gesteund. Uw medeleven heeft ons enorm goed gedaan. Bovenal dank aan God, die
mij weer naar huis deed keren om aan te sterken. Hartelijke groeten. Aart en Siena van
Leeuwen.
Jarigen 80+
Dhr. W. Waas (De Koeldert 12, 4181 CK, Waardenburg) hoopt op 3 juni jarig te zijn. Hij
hoopt 99 jaar te worden. Wat een hoge leeftijd. We weten dat hij nog maar kort geleden
weduwnaar is geworden. We wensen dhr. Waas de kracht van God en veel troost toe. Dat
hij in de dag van hoge ouderdom moedvol mag blijven. Hij is dankbaar voor al het warme
meeleven, dat hij van mensen uit de straat en vanuit de kerk mag ontvangen. Laten we
met ons oudste gemeentelid dit jaar extra meeleven.
Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet,
maar verdwijnt de kracht voor vandaag.
(Corrie ten Boom)

Zondag 6 juni
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg
ds. A.J. Mouw uit
Aalburg
1. Kerk
2. Diaconale collecte
3. Inst. predikantsplaats
Agenda (DV):

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

