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KERKDIENSTEN

Zondag 9 oktober 2016

Zondag 16 oktober 2016

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Ds. D.J. Versloot (Werelddiakonaat)
Ds. W.M. Schraven
Jaap van Leeuwen
Kees Romijn
Br. T. Kloosterziel
Nel en Aart van Drie
Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Werelddiakonaat
Solidariteitskas
Frank van Duuren
Fam. van Bunnik Mauritslaan 2

Ds. J. van Zelderen
Matthijs Vlaardingenbroek 17.00 uur
Martijn van der Weerd
-Zr. H. Steenbergen-den Hartogh
Ria en Nico van Esschoten
Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn, Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Jeugd
Carl Griffioen

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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE EREDIENST
Deze zondag staat in het teken van het
werelddiaconaat.
We verwelkomen Tom Kolsters namens Kerk in Actie
die zal komen vertellen over het project dat wij steunen
in de komende jaren.
Vanavond ie er een driehoeksruil met Lopik en
Kockengen.
Ds. Versloot gaat voor in Kockengen en wij
verwelkomen ds. Schraven uit Lopik in ons midden.
Van harte welkom in beide diensten.

ZWEO nieuwe projecten.
Vandaag komt Tom Kolster in de morgendienst
vertellen over onze nieuwe projecten.
Onze twee projecten die wij gaan steunen als
Gemeente zijn : Safe kinderarbeid in India en Precilla
centrum Mishandelde vrouwen.
Tom zal het één en ander vertellen en laten zien.
In oktober gaat hij zelf naar deze projecten toe.
Wij hopen dat u zondag 9 Oktober aanwezig kunt zijn.
Deze projecten steunen wij als gemeente 2 jaar.
Tom Kolster werkt voor Kerk in Actie.
ZWEO.
KINDERNEVENDIENST
God blijft dicht bij Jozef
Jozef zit in de gevangenis voor iets dat hij niet heeft
gedaan. Maar in de gevangenis wordt hij de baas van
alle gevangenen. Dan ontmoet Jozef de schenker en de
bakker van de koning. Door Gods kracht kan hij hun
dromen uitleggen.

Hierdoor komt hij nog niet vrij, maar toch is Gods
aanwezigheid duidelijk te merken voor Jozef.
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie onbepaalde
tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.

Als u nog wat wil doneren kan dat altijd, neem dan even
contact met mij op. 3 november ga ik daarheen. Als u
mij wilt volgen kan dat via de site Mano a Mano
Dominicaanse Republiek.
Vriendelijke groet, Lenie van Wijngaarden
Tel: 06-15641647.

Wij leven mee met Johanneke den Boer-Pak
(Esdoornstraat 9, 3465 JL Driebruggen) haar gezin en
familie.
Soms kan de toekomst ons benauwen,
maar als wij door de Geest geleid
de weg met God gaan in vertrouwen,
zijn wij met Hem geborgen in de tijd.

AGENDA:
12 Oktober 19.30 uur
Wijkoverleg

Zondag 16 oktober komt
Matthijs Vlaardingenbroek
naar onze kerk om de VBC af te trappen.
Dit doet hij in de avonddienst.

12 Oktober 20.00 uur
Kerkenraad

De dienst zal om

13 Oktober: van 20.00 uur – 22.00 uur
Wijnreis door de Bijbel bij Fam.v. Os

Matthijs Vlaardingenbroek is een christelijke
verhalenverteller, buikspreker en goochelaar.

Gemeente Groei Groep (GGG)
Ook dit seizoen starten we weer met Gemeente Groei
Groepen.
Voor ouderen en voor jongvolwassenen.
GGG zijn kleine huiselijke groepen die om de veertien
dagen bij elkaar komen rond een thema.
Het is geen Bijbelstudie, maar het evangelie staat
centraal als gespreksstof waardoor we met elkaar van
gedachte wisselen over ons geloof in het dagelijks
leven.
Aan de hand van een boekje gaan we in gesprek met
elkaar en proberen met elkaar een laagdrempelige
sfeer te creëren waar een ieder zich welkom kan
voelen.
De startavond is op maandag 17 oktober in de
Schouw van 20.30 tot 21.30 uur Naargelang het
aantal deelnemers en wens welke avond worden
groepen gevormd. Wilt u zich alvast opgeven of kunt u
niet aanwezig zijn op de startavond, dan kunt u zich
melden bij: Dineke de Gier: tel. 502117 of
dineke.de.gier@kpnmail.nl

Matthijs speelt jaarlijks zo'n tweehonderd voorstellingen
in zowel christelijke, katholieke als openbare
basisscholen, in gezinsdiensten en in bedrijven, in
vakantiebijbelweken, conferenties en op studiedagen.
We zijn daarom heel blij dat hij zondag 16 oktober bij
ons wil komen om de VBC leuk te starten.
Vorig jaar is Matthijs ook bij ons geweest en dit was
zeer geslaagd. Daarom kunnen we nu al zeggen dat
het weer een leuke en gezellige dienst zal worden.
De dienst is voor jong en oud dus kom met zijn allen
naar Matthijs!
De jeugdouderlingen

Binnenkort start ook de jongeren groep, hou de
nieuwsbrief hiervoor in de gaten.
Opgeven kan bij Dennis en Marijke Kasius:
dennis.marijke@gmail.com
BEDANKJE
Ik wil iedereen bedanken die mij gesponsord hebben
voor de fietstocht van 100 km die ik in juni heb gereden,
degenen die naar de zomermarkt zijn geweest en die
naar het Benefiet Concert zijn geweest.
Deze 3 acties hebben het mooie bedrag opgeleverd
van € 3.236,25
Ik ben hier heel blij mee, vooral nu de mensen in de
Dominicaanse Republiek zijn getroffen door de orkaan
Matthew.

17.00 uur al beginnen.

HULP GEVRAAGD VAKANTIE
BIJBELCLUB
Vorige week hebben we een oproep gedaan voor
vrijwilligers om tijdens de Vakantie Bijbel Club (VBC) te
helpen.
Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig….

Maandag 17 oktober (van 10 tot 12 uur) en
Dinsdag 18 oktober (10 tot 12.30 uur)
Als je kunt en wilt helpen, dan horen wij dat graag.
Het zou heel fijn zijn als er veel vrijwilligers zijn, zodat
het voor de kinderen twee hele leuke dagen gaan
worden en dat het voor de organisatie te behappen is.
Stuur een mailtje naar
jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of bel 06-55117331
of spreek ons even aan.
Ook mag je rechtstreeks contact zoeken met Tim van
Os, Annelise Seeleman of Eline Dijkshoorn.
We rekenen op jullie!
De jeugdouderlingen

