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 Zondag in de zomer, week 34, 2021 

Bloemengroet 
Online en in kerk op 1,5 

meter afstand (D.V) 

 

Zondag 22 augustus  

10.00 uur Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille  

18.30 uur Neerijnen  

ds. C. van der Scheur  

uit Eemnes  

1. Kerk  

2. HGJB  

3. Onderhoud kerkgeb.  

 

Zondag 29 augustus 

10.00 Neerijnen 

ds. A. Hagendoorn uit 

Hellouw  

18.30 Waardenburg:  

ds. C. Budding uit  

Goudswaard 

1. Kerk 

2. Project 10 27 (GZB) 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Jarigen 80+ 

Op 25 augustus hoopt 

jarig te zijn:  

mw. F. Zwamborn - 't Lam 

(Bernhardstraat 4, 4175 

EE, Haaften). 

Van harte en Gods zegen 

over het nieuwe levens-

jaar.  

 

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 

 

        

Filistijnen trokken op, 

David daalde af, 

de HEERE ging voor uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Samuel 5: 17-25 

 

 

 

Bloemengroet. 

De bloemen gaan naar Geert en Cora de Kock (Crobseweg 18 , 4175 EH, Haaften). Geert 

heeft in de afgelopen periode extra werk op zich genomen door de vakantie van de predi-

kant, daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Ook willen we hen bemoedigen in de gezond-

heidssituatie van Cora, waardoor er ongemak en begrenzing voor haar is. Dat de Heere je/

jullie draagkracht mag geven om moeilijkheden te dragen en er herstel mag komen.  

 

We danken en bidden voor...  

• Gods bewaring in de zomervakantieperiode. 

• De ellendige situatie in Afghanistan. 

• De geloofsgemeenschap van de Karen. 

• Het werk van de HGJB. 

• Zieken in de gemeente. 

 

Tekst voor de verkondiging. 

We willen op deze zondag starten met een prekenreeks over het leven van de ‘Man naar 

Gods hart’ Koning David. We hebben in het verleden een prekenreeks gehouden van de 

jonge David tot hij Koning werd. Nu geven we daaraan een vervolg door zondagmorgen te 

starten met het begin van zijn koningschap (2 Samuel 5: 17-25).  

 

Bedankt 

Hierbij wil ik jullie bedanken voor alle kaartjes en betrokkenheid in de afgelopen tijd, van-

wege de gebroken enkel die ik had opgelopen door een val van de trap. Het is mooi om te 

zien dat er zo naar elkaar wordt omgezien. Inmiddels kan ik in huis weer aardig lopen, ben 

ik aan het opbouwen met werken en aan het revalideren. Dat  zal nog wel enkele maan-

den duren. We zijn er dankbaar voor dat het zo voorspoedig gaat. Derjan Westerveen. 

 

Geloofsgemeenschap van de Karen. 

De geloofsgemeenschap van de Karen kwamen in de afgelopen jaren, tot de corona, 

maandelijks in ons kerkgebouw samen. Door verhuizingen woont er op dit moment nog 

maar een enkel lid van deze gemeenschap in Waardenburg, en is ervoor gekozen om de 

samenkomsten te verplaatsen naar Kesteren. Ze zullen nog komen voor een afscheid & 

bedank moment. De situatie in Birma/Myanmar is erg zorgelijk. Door de staatsgreep zijn 

er weinig middelen beschikbaar, zoals zuurstof. Daardoor overlijden veel mensen door co-

rona. We willen hiervoor bidden. Zelf vragen ze in de eerste plaats gebed, dat zij, een zou-

tend zout en een lichtend licht mogen zijn in hun omgeving. 

 

BBQ en inschrijftafels. 

Voor de vakantie hebben wij kunnen mededelen dat wij dit jaar de barbecue weer kunnen 

organiseren (mits de coronamaatregelen dit toe blijven laten). Wij zorgen ook voor activitei-

ten voor de kinderen. Onderstaand alvast praktische informatie voor u/jou.  

Wanneer:  zaterdag 18 september 2021 

Tijd:   inloop vanaf 17.00 uur, start BBQ 17.30 uur  

Kosten:  geen, u kunt een vrijwillige bijdrage geven 

Inschrijven:  zondag 29 augustus 2021 en zondag 5 september 2021 kunt u zich na de 

dienst inschrijven voor de BBQ. U kunt zich ook inschrijven door een e-mail te sturen aan 

10plus@hervormdwaardenburgneerijnen.nl.  


