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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
Vandaag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.
Vanmorgen staan we stil bij de zegen van Jacob aan
zijn zoon Jozef Genesis 49: 22-33 en de reflectie
daarop in Hebr 11: 13-16 en 21 +22.

Liederen zijn:
P 91A: 1,2, P119: 7,62, P 103C: 1,2 G 863, E 362: 2-5,
G 426.
Vanavond een dienst rondom een tekst die in onze
streek een diep spoor heeft getrokken: velen zijn
geroepen, maar weinigen uitverkoren...
Wat betekent dat?
We gaan op zoek naar een verrassend antwoord...
Het staat in Mattheus 22: 1-14, het koninklijke
bruiloftsmaal.
Liederen zijn
P 107: 1,2-3-4, E 186A: 1,2 G 837, E 233: 1,2,7, G 747:
1,4,5, G 315.
Van harte welkom!
Avondmaalscollecte zondag 13 november;
kerstactie voor de minima.
De gezamenlijke diaconieën van de
geloofsgemeenschappen in Bodegraven-Reeuwijk
organiseren de jaarlijkse ‘kerstactie voor de minima.’
In de dure decembermaand ontvangen zij die het
financieel moeilijk hebben, een waardebon die te
besteden is in de plaatselijke supermarkt.
De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan en
collecteert hiervoor.

KINDERNEVENDIENST
“Jakob zegent zijn zonen!”
Jakob is oud en ziek. Hij zal niet lang meer leven en wil
nog één keer al zijn zonen zien. Hij vertelt hun dat hij
veel van hen houdt. Hij zegt ook dat hij God dankbaar
is, dat ze nu veilig in Egypte wonen.
God heeft Jakob de opdracht gegeven om tegen zijn
zonen te zeggen, dat ze veel van God moeten houden.
Dat ze iedere dag zijn knechten moeten zijn, ook in het
vreemde land Egypte. Want God heeft een plan met
hen.
Eeuwigheidszondag 20 nov. 9.30 uur
Volgende week: vieren en gedenken:
Ook dit jaar willen we de namen noemen van de
kinderen die geboren werden en de namen van de
overledenen uit ons midden.
Maar een ieder heeft ook namen van mensen die we
persoonlijk willen gedenken.
Dit jaar zullen er steentjes liggen bij de ingang met
stiften waarop een naam op een steen geschreven kan
worden.
Het steentje kan dan tussen de lichten onder/bij het
gedachtenispaneel geplaatst worden.
Het is een oud joods gebruik om bij het gedenken van
een dode een steen te plaatsen.
Merkstenen die de gedachtenis levend houden.
Wanneer je een joods graf bezoekt kun je vaak zien dat
velen een steen hebben geplaatst om te gedenken.
We staan dan ook in een oeroude én springlevende
traditie van rituelen die kunnen helen.
En voor alles geldt: ieder kan een kaars aansteken, of
een steen plaatsen, maar uiteraard is niemand daartoe
verplicht. Na afloop mag een ieder de eigen steen mee
naar huis nemen en eventueel bij een nabestaande
bezorgen.
Na afloop staat koffie, thee en fris klaar en kunnen we
elkaar ontmoeten in de Schouw.

De draad van het gemis verbindt mij met jou.
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen.
Altijd is er die draad met jou.
Ze doorkruist alle andere draden.
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Jarigen:
15-11: Zr. Nap-van Woudenbergh, Jenneke E.
Bijlhof 16, 3466 NW Waarder, zij wordt 72 jaar.
16-11: Br. A.v.d. Wetering, Esdoornstraat 13, 3465 JL
Driebruggen, hij wordt 72 jaar.
Ik hoop dat jullie dankbaar terug kunnen kijken
en voor dit nieuwe jaar weer vol goede moed
uitzien naar wat God voor jullie doet in Zijn eindeloze
liefde en trouw.
Van harte gefeliciteerd.

Zieken:
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.
Wij leven mee met Johanneke den Boer-Pak
(Esdoornstraat 9, 3465 JL) en haar gezin en familie.
AGENDA:
Vanavond 20.00 uur de 18+ kring o.l.v. ds. Versloot in
de consistorie
Dinsdag 15 november in de Ark in Reeuwijk,
20:00 uur.
Lezing Huub Oosterhuis: De 10 geboden, geen
afgoden.
In de serie lezingen over de 10 geboden komt Huub
Oosterhuis naar de Ark om te spreken over het 2e
gebod: “geen afgoden”. Wat zijn de afgoden van deze
tijd?
En welke rol kan het
christendom spelen in
deze tijd?
Daarbij gaat het allemaal
om oude woorden die in
ieder geval nog steeds
inspireren! Huub
Oosterhuis is bekend
geworden door zijn
verlangen naar
modernisering binnen de Nederlandse Katholieke Kerk
en zijn meningsverschillen met het Vaticaan.
Maar zijn gedichten en gezangen worden erg
bewonderd en hebben ook menige plaats bereikt in ons
Nieuwe Liedboek, terwijl dezelfde liederen in de
Katholieke Kerk officieel afgeraden worden.
Iedereen is welkom! We beginnen om 20.00 u.
Toegang € 5.
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”.
Kerkestuk 1 in Reeuwijk
Catechese voor jongeren tot 18 jaar:
DONDERDAG 19.30-20.30
Een groep jongeren heeft zich al gemeld voor de
catechese voor tieners. Donderdagavond van
19.30-20.30 uur in het jeugdlokaal van de Schouw
o.l.v. ds. Versloot.
Het is al een leuke groep, maar er kunnen er nog
bij...Welkom!
VAN DE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING
Donderdagavond 17 november a.s. komt
Ds. Piet van Midden een lezing
houden met als onderwerp “Heilige
mannen en vrouwen in de Bijbel”.
Hieronder een korte introductie van
Ds. Piet van Midden zelf:
“Heilige mannen en vrouwen in de
Bijbel (priesters / priesteressen;
profeten / profetessen).
Wat doen ze en wat heb je eraan?”
‘t Aardige is dat er nog steeds priesters etc. zijn.
In hoeverre verschillen ze van de Bijbelse
figuren?

Bijkomende info: profeten worden in het Hebreeuws
soms mesjoega genoemd, ofwel in goed Amsterdams
mesjogge, ofwel: niet goed bij het hoofd….:-)
Het belooft weer een boeiende avond te worden.
Bent u/ je nieuwsgierig wat Ds. Piet van Midden
hierover te vertellen heeft, dan bent u/ jij van harte
welkom in de Schouw. De koffie staat om 19.45 uur
klaar. De spreker start om 20.00 uur.
Graag tot dan!
Vrijdag 18 nov 19.00 uur
Weeksluiting in de Huiskamer van Waarder – een ieder
is van harte welkom namens de gezamenlijke kerken!
GELEGENHEIDSKOOR
Zondag 20 November a.s. gaan we ná de
ochtenddienst weer oefenen met het
GELEGENHEIDSKOOR.
Vanwege de drukte van Martin houden we één
uitgebreide repetitie waar iedereen dan natuurlijk wel bij
moet zijn.
En dan op 25 December weer vroeg beginnen met een
e
2 repetitie vóór de dienst.
We gaan bekende en 2 nieuwe liederen zingen.
Voor we gaan repeteren drinken we eerst een kop
koffie of thee.
Lijkt het u leuk om (weer) mee te zingen?
U bent dan van harte welkom.
Namens de commissie Vorming & Toerusting
Anneke Albregts.

www.PKNWaarder.nl
Marlies de Gier is al jaren onze webmaster.
Marlies wil hiermee stoppen.
We zijn daarom op zoek naar iemand die als vrijwilliger
onze webmaster wil zijn.
Als je het zou willen zijn maar misschien nog een
cursus of training zou willen hebben hiervoor, dan willen
we daar best medewerking aan verlenen.
Wil je onze webmaster worden of meer weten over
deze rol, wil je dan contact met ons opnemen?
Ik hoop op veel respons.
Nico Groot (T: 06-23979191,
E: nicogroot@hotmail.com)

’t

Gemeente Groei Groep
De meeste GGG groepen zijn inmiddels gestart en ook
wij gaan weer starten.
Zet de volgende data vast in je agenda!
30-11, 25-1, 8-2, 15-3, 26-4, 17-5, 28-6.
Van harte welkom aan de Groendijck 29, 20:00 uur.
Het thema dit jaar is: vrouwen in de bijbel.
Er is altijd plek voor meer, dus voel je welkom om aan
te sluiten!
Annemaria & Marijke (0646073105)

