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 Tweede zondag na Pinksteren, week 24, 2021 

Bloemengroet 
Online en 60 personen 

 

Zondag 6 juni 

10.00 Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille 

Kindernevendienst 

18.30 Waardenburg 

ds. A.J. Mouw uit 

Aalburg 

1. Kerk 

2. Diaconaal doel 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Zondag 13 juni 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(voorbereiding H.A.) 

18.30 Waardenburg 

ds. W.C. Meeuwse uit 

Sliedrecht 

1. Kerk 

2. Lokale voedselbank 

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 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 

 

        

Maar mijn God zal u, 

overeenkomstig Zijn rijkdom, 

voorzien van alles  

wat u nodig hebt, 

in heerlijkheid,  

door Christus Jezus. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Filippenzen 4: 19 

 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar mw. Hakkert—van Leerdam (Dr. van Wieringenstraat 21, 4181 BS, 

Waardenburg). Bij haar zijn gezondheidsklachten ontstaan, die verband houden met haar 

hoge leeftijd. Zij verblijft daarom in De Wittenberg (Bernhardstraat 4, 4175 EE, Haaften). 

Zij heeft gehoord dat zij daar een vaste woonplek zal krijgen. We wensen haar Gods onder-

steuning toe.  

 

Leven vanuit de Bron 

De prekenserie over Filippenzen wordt op zondagmorgen afgesloten met een preek over 

Filippenzen 4: 19. Thema boven de preek is: ‘Leven vanuit de Bron’. Met behulp van het 

woordje BRON zullen een viertal zaken vanuit deze tekst belicht worden, zo kan u en jij de 

boodschap van de preek beter onthouden. 

Belofte (of wens) 

Rijk (in Christus) 

Onafhankelijk (van omstandigheden) 

Nodige zegeningen  

 

We danken en bidden voor… 

• Het feit dat we vanmorgen weer met een grotere groep mogen samenkomen en en-

kele coupletten mogen zingen tot eer van onze God! 

• Een gezegende kindernevendienst, die vanmorgen plaatsvindt. 

• Gemeenteleden, die ziekenhuisbehandeling(en) ondergaan of in afwachting zijn. 

• Voor mw. Hakkert—van Leerdam, zie bloemengroet.   

 

Meer mensen welkom bij kerkdienst 

Vanaf 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een 

kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van 

voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in 

acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als 

hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden. 

 

Zingen op praatniveau 

Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zang-

volume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. De werkgroep 

zingen van de PKN geeft aan dat we een ‘beperkte tijd’ mogen zingen en daarbij moeten 

denken aan maximaal twee coupletten. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit 

in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ven-

tileren. Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 

voorzangers te verzorgen. Dat betekent dat we, naast de voorzangers, twee coupletten 

zullen zingen. Deze twee coupletten zullen gezongen worden meer het einde van de 

dienst. We zingen 1 couplet na de preek en 1 couplet voor de zegen. 

  

Tot slot 

‘Laat al wat adem heeft, love de HEERE’, staat op een van de orgels in een van onze 

mooie kerken. Dat is een woord, waar we voluit ‘amen’ op mogen zeggen en we mogen dit 

vandaag de Heere God ook toezingen, met de woorden van Psalm 68 vers 10: ‘Geloofd zij 

God met diepst ontzag’. 
 


