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 Zondag in de zomer, week 27, 2021 

Bloemengroet 
Online en 70 personen 

 

Zondag 27 juni 

10.00 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille  

Bediening Heilige Doop 

18.30 Neerijnen 

ds. G. Herwig uit  

Nunspeet 

1. Kerk 

2. JOP (Jeugdwerk PKN) 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 4 juli 

10.00 Neerijnen 

ds. M. van Dalen uit  

Noorden 

18.30 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Samen in actie tegen 

Corona 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (DV): 

 

CMJV: laatste avond is 

inmiddels geweest 

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 scri-

ba@hervormd waarden-

burgneerijnen.nl (0418 

592043) 

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

 

Wie drinkt van het water 

dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst 

meer krijgen.  

 

Tekst voor verkondiging: 

Johannes 4: 14 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Chris Baggerman (Koningsweg  3a, 4191 HA, Geldermalsen), voor 

het coördineren van het zingen door de voorzangers in coronatijd. We zijn hem en de voor-

zangers dankbaar voor hun inzet. En enorm dankbaar dat samenzang weer mogelijk is.      

 

Doopdienst 

In de morgendienst wordt Guus Dirk Job Baggerman gedoopt, de zoon van Maurice en Els 

Baggerman en broertje van Bart (Burgemeester van Geusauweg 16, 4191 KW, Geldermal-

sen). We wensen hen een gezegende doopdienst.   

 

We danken en bidden voor...  

• Zieken: Derjan Westerveen (Notaris van Aalstweg 29, 4181 BB, Waardenburg) is 

geopereerd, mw. Hakkert—van Leerdam (Bernhardstraat 4, kamer 117, 4175 EE, 

Haaften), heeft een vaste kamer gekregen en Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 

TA, Geldermalsen) wordt 30 juni geopereerd. 

• Rouwdragende familie Dekker, Tiny en de kinderen. 

 

Verdere versoepelingen kerkzijn 

Vanaf zondagmorgen kan alle capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover 

hierbij 1,5 meter afstand aangehouden wordt. Ook samenzang is weer mogelijk en een 

mondkapje niet meer verplicht, in lijn met het advies van de overheid en PKN.  

  

Samen in actie tegen corona 

In India zijn er nog honderdduizenden besmettingen per dag, Om te voorkomen dat de 

ramp zich uitbreidt naar omringende landen en de rest van de wereld, zijn hulporganisa-

ties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. Op 4 juli is er in 

de kerk een  collecte, hiermee steunt u deze noodhulp. Of maak uw gift over op NL 89 AB-

NA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO - Samen in actie tegen corona'. 

 

BBQ op zaterdag 18 september (noteer vast in uw agenda) 

Wat zijn we dankbaar dat we kunnen mededelen dat we dit jaar weer een barbecue met 

de gemeente kunnen houden. Op D.V. zaterdag 18 september zal de barbecue plaatvin-

den en op zondag 19 september opening winterwerk. Wij als 10 plus club kijken er erg na 

uit om u/jou te ontmoeten. Verdere informatie volgt nog. Met vriendelijke groet. Astrid, 

Woutine, Lianne, Mirjam, Reyka, Martine en Marlies. 

 

Jarigen 80+ 

Op 27 juni zijn jarige: dhr. J. de Fokkert (Koningin Wilhelminalaan 18, 4181 AV, Waarden-

burg en dhr. A. van Riemsdijk (De Koeldert 18, 4181 CK, Waardenburg). Van harte gefelici-

teerd, Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

 

Beroep 

Een andere gemeente heeft het voornemen om ds. K.E. Schonewille te beroepen. Er zal 

aanstaande maandagavond 28 juni in die gemeente een gemeentevergadering plaatsvin-

den en bij instemming gaat het beroep op dinsdag 29 juni in en zal duren tot 20 juli. U ont-

vangt mogelijk de komende week meer info. Een spannende tijd breekt dan weer aan. We 

leggen hen, u en onszelf in Gods hand, biddend of Hij de weg wil wijzen.  


