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En toen er een tekort
aan wijn ontstond,
zei de moeder
van Jezus tot Hem:
Zij hebben geen wijn meer.

Johannes 2: 3

Derde zondag na Pinksteren, week 25, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet

Online en 60 personen

De bloemen gaan naar Karin van Brakel (Achterweg 4, 4181 AE, Waardenburg), zij heeft in Zondag 13 juni
het afgelopen jaar nieuwsbrieven bij gemeenteleden gebracht. We zijn dankbaar voor deze 10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
inzet voor de gemeente. Van harte Gods zegen voor jou en je gezin.
(voorbereiding H.A.)

‘Zij hebben geen wijn meer’
Wijn staat in de Bijbel o.a. voor vreugde en zegen. Maria zei tegen Jezus tijdens een bruiloft: ‘Zij hebben geen wijn meer.’ Daarmee aangevend dat de wijn op is, maar dat daarmee ook de vreugde stokt. Waarom dat zo is, leggen we uit in de preek. Nu vermelden we
vast dat ’zij hebben geen wijn meer’:
A)
Een stand van zaken aangeeft (er is een bepaald tekort of verlies).
B)
Een noodklacht is (Maria bidt tot Jezus om hulp).
Volgende week hopen we, bij de tafel van brood en wijn, gemeenschap te hebben met
Christus en elkaar. We hopen dat de voorbereidingsdienst mag helpen om op een gezegende manier avondmaal te vieren. Als er zaken zijn, die een gezegende avondmaalsviering in de weg staan, neem dan contact op met ds. Schonewille (censura morum).
We danken en bidden voor…
•
Mensen die geen ‘wijn’ meer hebben.
•
Een gezegende voorbereidingsweek en viering HA.
•
Gemeenteleden, die ziekenhuisbehandeling(en) ondergaan of in afwachting zijn of
daarvan herstellen.
Crèche
Nu we weer met 60 mensen mogen samenkomen, zal er ook weer de wekelijkse crèche
zijn. We bedanken Elsemarie en Derjan Westerveen dat zij in de afgelopen maanden de
crèche bij hen thuis hebben willen houden en Renze van Willigen voor zijn werk als coördinator.

Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst wordt er aan u/jou in de buitenlucht, een kopje koffie/thee/limonade aangeboden. We drinken weliswaar nog geen koffie in De Oude School, maar al wel fijn om dit te
mogen doen. Een fijn koffiemoment in de openlucht!
Kerken in Waardenburg en Neerijnen
Zoals u allen weet is er door de toenemende vaccinatiegraad in ons land voor ons kerkzijn
meer mogelijk geworden. We zijn blij dat we met 60 mensen in de kerk mogen zijn en
(beperkt) mogen zingen en hopen en bidden op meer ruimte. Steeds meer mensen in ons
land zijn gevaccineerd, dat geldt zeker voor alle ouderen en ook voor veel leeftijdsgroepen
onder hen. Nu er weer meer ruimte is, willen we ook beide kerken weer in gebruik nemen.
Op zondag 20 en 27 juni willen we eerst de avonddiensten laten plaatsvinden in Neerijnen
en vanaf de maand juli weer terug naar het normale rooster van kerkgebruik.
Heel hartelijk dank!
Heel dankbaar en blij zijn we dat ik weer thuis ben. Graag wil ik iedereen bedanken voor
jullie medeleven, kaarten en gebed. Dat heeft ons echt heel goed gedaan. Iedereen hartelijk bedankt. Menno en Wilma de Kock.

Crèche in Oude School en
koffiedrinken na de dienst

18.30 Waardenburg
ds. W.C. Meeuwse uit
Sliedrecht
1. Kerk
2. Lokale voedselbank
3. Onderh. kerkgebouwen
Zondag 20 juni
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(Heilig Avondmaal)
18.30 Neerijnen
ds. K.E. Schonewille
(voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)
1. Kerk
2. Diaconale collecte
3. Onderh. kerkgebouwen
Agenda (DV):
CMJV: 28 juni.
Kindernevendienst: 4 juli.
Goede Herder club: 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

