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Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden
recht maken

Spreuken 3: 6

Zondag in de zomer, week 28, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar mw. J.P.M. van Rangelrooij - Kardol (De Koeldert 23. 4181 CJ,
Waardenburg). Als een bemoediging, die u mag ontvangen, samen met een woord uit de
Bijbel: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u!
We danken en bidden voor...
•
Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen), zij heeft een geslaagde operatie achter de rug, maar moet nog wel herstellen.
•
Rouwdragende familie Van Staveren
•
Zieke mensen en mensen met verdriet en gemis
•
Samen in actie tegen Corona
•
Beroepingswerk rondom ds. Schonewille
Kerken op 1,5 meter afstand...
Dat betekent dat er in de kerk in Waardenburg 77 personen en in de kerk van Neerijnen
85 personen kunnen worden ontvangen. Voor de avonddienst geldt dat u daarvoor niet
meer vooraf hoeft te reserveren. U kan dus spontaan de avonddienst bezoeken, er is nog
plek voor vanavond, er ligt een formulier in de kerk om uw naam te noteren.
Samen in actie tegen corona
Om te voorkomen dat corona zich via India uitbreidt naar andere landen zijn hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. Zondag is er
daarom hiervoor een collecte, hiermee steunt u deze noodhulp. Of maak uw gift over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO - Samen in actie tegen corona'.
Overleden
Op 25 juni is overleden mw. Jantje (Jant) van Staveren—van der Pol, sinds 2011 weduwe
van Dries van Staveren. De uitvaart vond plaats op vrijdag 2 juli jl. Op de rouwkaart staat:
‘Een vechter, zoals wij van je gewend waren, tot het laatste moment. Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn, berichten wij dat u dat op 90-jarige leeftijd is overleden onze moeder, oma en opoe.’ We wensen Arie en Monique, Martie en Pietje, Angelica en Dennis, Michael. Manon en Mace Gods troost. Voor wie een kaartje wil sturen om mee te leven, het correspondentieadres is: Familie van Staveren, Timmershof 1, 4175 AL, Haaften.
Jarigen 80+
Op 10 juli hopen jarig te zijn mw. D.M.S. Verbeek - Vissers (Koningin Wilhelminalaan 27,
4181 AT, Waardenburg en ook dhr. H. Hazelhoff (Van Pallandtweg 12a, 4182 CA, Neerijnen. Van harte Gods zegen over het nieuwe levensjaar en een goede verjaardag gewenst.
Beroep
Op dinsdag 29 juni jl. ontvingen we een beroepsbrief van de Hervormde Gemeente Ochten. Drie weken volgen om dit beroep in overweging te nemen voor Gods aangezicht.
Naast het persoonlijk in overweging nemen van dit beroep zullen we kennis gaan maken
met deze kerkelijke gemeente door middel van een kennismakingsbezoek, door daar een
kerkdienst te leiden op 4 juli en door het bekijken van de pastorie. Het beroep gaat dus in
op 29 juni en zal duren tot 20 juli. Laten we deze beroepingsperiode leggen in Gods hand
en bidden of Hij de weg duidelijk wil maken door zijn Woord en Geest.

Online en in kerk op 1,5
meter afstand (D.V)
Zondag 4 juli
10.00 Neerijnen
ds. M. van Dalen uit
Noorden
Kindernevendienst in
CBS Neerijnen
18.30 Waardenburg
ds. M. Zeeman uit
Hoogblokland
1. Kerk
2. Samen in actie tegen
Corona
3. Inst. predikantsplaats
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
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

