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Jezus zei tegen hen: Vul de
watervaten met water.
En zij vulden ze
tot aan de rand.
En Hij zei tegen hen:
Schep nu..

Johannes 2: 7, 8a

Zondag in de zomer, week 26, 2021
Online en 60 personen

Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Derjan Westerveen (Notaris van Aalstweg 29, 4181 BB, Waardenburg), hij wordt woensdag geopereerd aan de breuk in zijn enkel. We bidden in de voorbede dat de ingreep goed mag plaatsvinden en hij (en zijn gezin) de kracht en geduld mag
ontvangen voor de tijd van herstel. Gods kracht toegewenst.
We danken en bidden voor...
•
De viering van het Heilig Avondmaal.
•
Jongeren, die hun diploma hebben gehaald. Gefeliciteerd!
•
Mensen, die ziekenhuisbehandeling ondergaan of in afwachting zijn of herstellen.
•
Derjan Westerveen, die een operatie zal ondergaan.
•
Rouwdragende familie Dekker, Tiny en de kinderen.
Overleden
Op 16 juni is overleden dhr. C.L. Dekker (Kuipershof 63, 4191 KJ, Geldermalsen. Een
trouw gemeentelid is overleden. Cees en Tiny waren vaste bezoekers van de kerkdiensten,
dat was zo voor coronatijd, maar ook in coronatijd. Dat had alles te maken met de plek die
geloven voor hen inhield. Cees en Tiny hebben later in hun leven belijdenis van het geloof
afgelegd. Bij hen was er een bewuste participatie in het geloof en de kerk, een innerlijke
overtuiging dat God leeft en dat Hij door Jezus Christus ons leven waarde en perspectief
geeft. Het overlijden van Cees is een gemis voor Tiny en haar kinderen en kleinkinderen.
Aanstaande dinsdag 22 juni begint om 13.30 uur de afscheidsdienst en aansluitend de
begrafenis. Beiden zullen plaatsvinden in Deil. Ds. K.E. Schonewille zal de afscheidsdienst
leiden. Deze afscheidsdienst en begrafenis is alleen voor genodigden i.v.m. corona. Laten
we met Tiny en de kinderen meeleven in welke vorm dan ook, maar zeker in het gebed.
Met het oog op de zomer een zomergebed van Hans Bouma
O God,
waarmee Gij mij niet verrast –
licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.
O God, geprezen zijt Gij
om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg –
traktaties van U,
blijken van uw genegenheid.
Als ík niet van geluk mag spreken.

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. Lokale voedselbank
3. Onderh. kerkgebouwen

Zondag 27 juni
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(De Heilige Doop wordt bediend aan Guus Baggerman)

18.30 Neerijnen
ds. G. Herwig (Nunspeet)
1. Kerk
2. JOP (Jeugdwerk PKN)
3. Onderh. kerkgebouwen
Agenda (DV):
CMJV: 28 juni
Goede Herder club: 2 juli
Kindernevendienst: 4 juli
Afscheid KND: 11 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

