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Zondag in de zomer, week 28, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet.
De bloemen gaan naar Gea de Gaaij (Doensestraat 4, 5316 NH, Delwijnen). Voor haar inbreng binnen het CVK en in het bijzonder de jaarrekening (zie bericht onder). We danken
haar hartelijk voor haar kunde en inzet op het gebied van de cijfers.
We danken en bidden voor...
•
Het werk van de IZB (zie diaconale collecte).
•
Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen), herstelt thuis van operatie.
•
De kinderen, die afscheid hebben genomen van de kindernevendienst.
•
Het beroepingswerk rondom ds. Schonewille.
•
Gods bewaring in de zomervakantieperiode.

Tekst voor de verkondiging.
Het gedeelte, dat we lezen is Lucas 13: 1-9. Het gaat over 1) een vijgenboom in een wijngaard, 2) een eigenaar die vrucht zoekt, 3) een wijngaardenier die goede zorg geeft. Het
gebed van de wijngaardenier (vs. 8) is de tekst voor de verkondiging.
Bijzonderheden in de morgendienst.
In de morgendienst bedanken we de voorzangers. Zij zitten voorin de kerk en zullen een
lied zingen. Verder nemen afscheid van de KND: Jara, Sara, Anienka, Arnando, Jona en
Xander. En aan het einde van de dienst zal een vakantiebijbelgidsje worden uitgereikt.
Bedankt.
Naar aanleiding van het overlijden van mijn man Kees Dekker wil ik u hartelijk bedanken
voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen. In het bijzonder willen wij ds. Schonewille
bedanken die een mooie kerkdienst heeft geleid en ons heeft bemoedigd. Tiny Dekker.
Jaarrekening 2020
Het CVK heeft de goedkeuring ontvangen van de kerkenraad over de jaarrekening 2020.
Een negatief resultaat van € 9.132,-. Het verlies is beperkt gebleven in Coronatijd. Daar
zijn we erg dankbaar voor. De opbrengsten zijn wat minder i.v.m. geen kerkmarkt en gemeente bbq. Daarnaast is er wel geprobeerd aan de kostenkant te bezuinigen. Het jaarlijks onderhoud van de kerken is dan ook naar 2021 verschoven. De investering voor de
beeldvoorziening in beide kerken komt ook naar voren aan de kostenkant, maar we zijn
blij dat dit beperkt is gebleven door de giften die hiervoor ontvangen zijn. We willen iedereen bedanken voor de uw bijdrage en steun in 2020! We hopen dat we 2021 weer op u te
mogen rekenen. Nogmaals bedankt. De komende week ligt de jaarrekening ter inzage bij
Jan-Willem de Jongh, telnr: 06-50502922 of mail j.w.de.jongh@hetnet.nl
Wat de toekomst brengen moge…(bron: refdag)
”Wat de toekomst brengen moge” is van Jacqueline van der Waals (1868-1922). Vaak
wordt aangenomen dat deze Amsterdamse lerares dit lied dichtte nadat ze had gehoord
dat ze een ongeneeslijke vorm van maagkanker had. Dr. Van ’t Veld maakt echter aannemelijk dat ze het lied al eerder schreef, toen ze plannen had het ouderlijk huis te verlaten
– een grote stap in die tijd. Wat zou de toekomst haar brengen? „Waar de weg mij brengen
moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.”
We mogen het lied zingen in allerlei situatie, ook bij het begin van een vakantieperiode...

Heer, laat hem ook nog
dit jaar staan, totdat ik
om hem heen gegraven
en hem bemest heb.

Lukas 13: 8
Online en in kerk op 1,5
meter afstand (D.V)
Zondag 11 juli
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
Afscheid KND
18.30 Neerijnen
ds. H.J. van der Veen
uit Sliedrecht
1. Kerk
2. IZB
3. Onderh. kerkgebouwen

Zondag 18 juli
10.00 Neerijnen
ds. J. de Jong uit Nijkerk
18.30 Waardenburg
ds. J. Hogenhout uit
Meteren
1. Kerk
2. Zomerzending GZB
3. Onderh. kerkgebouwen
Jarigen 80+
Vandaag 11 juli is jarig
mw. J.P.M. van Rangelrooij - Kardol (De Koeldert 23, 4181 CJ, Waardenburg) Een fijne verjaardag en een gezegend
nieuw levensjaar.
I.v.m. vakantie predikant
van 16-07 t/m 16-08 de
kopij v/d nieuwsbrief
voor don. 18.00 aanleveren bij onze scriba:
G. de Kock scriba@
hervormdwaardenburgneerijnen.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

