
  

 
     
Scriba:  scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:    telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:    e-mail: koster@pknwaarder.nl 
Beamerteam:    e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com 
Nieuwsbrief  te lezen op:   www.pknwaarder.nl  
Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 

     
 
KERKDIENSTEN  Zondag 03-06-2018  Zondag 10-06-2018 
       Morgendienst – Doopdienst 
       Avonddienst – Zangdienst m.m.v. Groot Mannenkoor 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. D.J. Versloot uit Woerden Ds. D. van Duijvenbode uit Monster  
Voorganger (18.30 uur) Ds. A. Robbertsen uit   Ds. D.J. Versloot uit Woerden, aanvang 18.20 uur 

Hendrik Ido Ambacht 
Organist (09.30 uur)  Erik Versloot   René v.d. Hoef   
Organist (18.30 uur)  Martijn v.d. Weerd  Erick Versloot 
Ouderling van dienst  Carel v.d. Wind   Wilma de Vink 
Kosters   Roos van Esschoten  Ria en Nico van Esschoten 
Crèche   Lisette de Koning, Heleen   Marina van Valkenburg, Jolanda Kooiman, 

Ruizendaal, Nicole van Schajik Mirthe Griffioen 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese 
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Solidariteitskas   Kerk 

2
e
 collecte  Evangelisatie   Orgelfonds 

Beamteam  Frank van Duuren  Matthijs Kooi 
Bloemen uit de kerk  Anny Verduijn, thuiskomst uit 
  ziekenhuis 
 
KERKDIENSTEN  Zondag 17-06-2018  Zondag 24-06-2018  
       Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. P.J. van Midden uit  Ds. W.P.H. Verhoeven uit Amersfoort 
   Bergambacht 
Voorganger (18.30 uur) Ds. A. Robbertsen uit  Ds. W.P.H. Verhoeven uit Amersfoort 
   Hendrik Ido Ambacht 
Organist (09.30 uur)  ??    Martijn v.d. Weerd 
Organist (18.30 uur)  Piet Rikxoort   Martijn v.d. Weerd 
Ouderling van dienst  Maartje de Groot   Dennis Kasius 
Kosters   Jannie en Aaldert Kon  Gea en Teus Lodder 
Crèche   Mirjam en Jenny van Blotenburg, Wil Kastelein, Tiny Schouten, 
    Brittney Pater   Martine Wiegers 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese 
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Zending    Avondmaalsproject 

2
e
 collecte  Kerk    Solidariteitskas 

Beamteam  Sven de Koning   Ellen Hagoort  
 

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN 
Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter  
ondersteuning op het scherm voor in de kerk 
geprojecteerd.  
De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen 
tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om 
zo met elkaar de dienst te besluiten. 
 
Heilige Doop 
Het verheugd de kerkenraad zeer dat de Heilige Doop 
is aangevraagd door Arjan en Simone van der Vegte, 
voor hun dochter Lynn, geboren 04-04-2018. 
In de morgendienst, 10-06-2018, zal de Heilige Doop 
worden bediend door Ds. van Duijvenbode. 

Laat mij in de morgen Uw liefde horen 
In U stel ik mijn vertrouwen 
Wijs mij de weg ik gaan moet 
 
De zangdienst op zondagavond 10 juni begint om 

18.20 uur 
Het is de bedoeling dat er vóór de dienst een 
samenzang wordt gezongen en dat het mannenkoor 2 
liederen zingt. Daarna begint de dienst. 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Zondag 03-06/10-06-2018   

                      
Kleur:   Groen 
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Kindernevendienst: 
03-06-2018 
“Jobs vrienden zitten stil bij hem” 
Job wordt heel ziek hij heeft jeukende zweren. Maar 
zelfs nu blijft Job  op God vertrouwen. Zijn vrouw helpt 
hem daar niet bij, zij maakt het alleen maar moeilijker. 
Ze zegt: laat God toch vallen en ga verder zonder Hem. 
De vrienden van Job zeggen niets. Ze vinden het heel 
moeilijk om hem te troosten. Maar Job is blij dat ze hem 
niet vergeten.!  
 
10-06-2018: 
“Job weet niet hoe hij het moet zeggen” 
Job niet weet hoe het verder moet. Hij voelt zich ziek en 
ellendig. Zijn vrienden zijn bij hem, maar zij kunnen 
Hem niet beter maken. Dan gaat Job naar God. Hij bidt 
en vraagt God waarom dit gebeurt. Hij voelt zich zo 
ongelukkig en door God in de steek gelaten. Hij begrijpt 
er niets van en vraagt God om hulp. Dat vindt God goed 
en fijn. 
 
Omzien 
Huwelijk 08-06-2018 
Jij en ik, ik en jij, 
Voor altijd samen, voor altijd wij. 
Wij gaan trouwen, laten Jordy en Chantal weten, op 
vrijdag 8 juni a.s. 
De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.00 uur in 
onze kerk. Voorganger Ds. Versloot. 
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze dienst  bij te 
wonen.  
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten 
Wind ze om je hals en schrijf ze in je hart. 
Namens ons allen wensen wij jullie een mooie dag. 
 
Met elkaar aan tafel 
Vrijdag 8 juni 2018 
gaan we “Met elkaar aan tafel” 
in de Schouw. 
De maaltijd voor 
alleenstaanden/ 
alleengaanden begint om 
18.00 uur en duurt tot  20.00 uur. Bijdrage € 5,00 per 
persoon. Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u 
dat doen tot woensdag 6 juni bij  
Heleen van Tol, tel: 0348-502564 
 
Voor in uw agenda; het seniorenreisje 2018. 
Het is weer de hoogste tijd voor het seniorenreisje (65+) 
georganiseerd door de diaconie! Deze keer houden we 
het dicht bij huis; D.V. zaterdag 30 juni gaan we, met 
eigen vervoer, naar de bioscoop in Woerden. Daar 
gaan we de film ‘De Wilde Stad’ bekijken in een 
speciaal door ons afgehuurde zaal.  
Voor een indruk van de natuurfilm; www.dewildestad.nl.  

(Van de makers van de 
veelgeprezen film ‘De 
Nieuwe Wildernis’).  
Na afloop van de film gaan 
we in Driebruggen 
uitgebreid lunchen in 
Custwijc.  
We vertrekken rond 09.15 
uur vanuit de kerk en rond 
14.00 uur zal het uitje weer 
afgelopen zijn.  

De eigen bijdrage zal € 10,00 bedragen.  
Wilt u zich opgeven? Graag vóór 28 juni, bij Lenie van 
Wijngaarden:  
06-15641647 / 502508 of stuur een e-mail naar 
diaconie@pknwaarder.nl.  Liever eerst meer info? 
Vraag het aan één van de diakenen. 
 
Grote schoonmaak 
Het komt er weer aan.  
De kerk vraagt weer om een goede beurt.  
Geef je voor de vrijdagochtend even op anders lopen 
we elkaar misschien in de weg, dat is niet de bedoeling. 
Als ik 7 à 8 mensen heb  is dat helemaal prima. 
Het zou fijn zijn als u wilt helpen. 
Maandag 11 juni beginnen we 
om 18.30 uur. 
Vrijdagochtend 15 juni beginnen 
we om 09.30 uur. 
Neem zelf een emmer en 
sopdoeken mee. 
Vriendelijke groet Lenie 


