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KERKDIENSTEN

Zondag 18-06-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Ds. A.P. de Graaf uit Liere n
Ds.J. de Jong uit Baambrugge
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Zr.M.de Groot-v. Esschoten
Gea en Teus Lodder
Alinda Kooistra/Linda Markus/
Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Avondmaalsproject
Tulipan
Kerk
Sven de Koning
Ellen Hagoort
Wim Kastelein

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

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.
RONDOM DE DIENSTEN
De 2e collecte is voor de St. Tulipan
Deze Stichting geeft kleinschalige hulp aan mensen en
scholen in Oekraïne. Bijvoorbeeld kleding, speelgoed,
beddengoed incontinentiemateriaal, financiële hulp
bij b.v. een operatie. U hoort en ziet hier meer van
tijdens de collecte. De St. Tulipan beveelt deze collecte
van harte bij u aan.
Jetty Bazuin
KINDERNEVENDIENST
“Mozes en Aäron bij de farao”
Mozes staat met zijn broer tegenover de machtige en
boze farao. Hij zegt dat God wil dat zijn volk weg mag
gaan. Farao luistert niet en laat de Israëlieten alleen
maar harder werken. Ze krijgen nog meer klappen.

Zondag 25-06-2017
Viering Heilig Avondmaal
Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Br. D. Kasius
Roos van Esschoten
Corine de Wit en Karin Delfos

Mozes begrijpt het niet; God had toch beloofd dat het
goed komt. Maar God antwoordt: Ik verander niet, Israël
komt vrij. Geloof dat maar.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
19-06: Dhr. M.J.P. Kastelein, Kon.Julianastraat 24,
3466 LH Waarder, hij wordt 78 jaar.
20-06: Mw. F. Piek-Ooms, Pr. Maximalaan 5, 3466 LP
Waarder, zij wordt 86 jaar.
22-06: Mw. J. van Eijk-Tromp, Pr. Maximalaan 14,
3466 LN Waarder, zij wordt 73 jaar.
23-06: Mw. R. Anker-van der Meer, Noordstraat 23,
2411 BG Bodegraven, zij wordt 80 jaar.
Jezus is voor je leven als brandstof voor een auto:
onmisbaar. Zonder Hem kom je niet vooruit. Zonder
Hem kun je niets doen. Zonder Hem kun je niet leven –
Hij is het Leven.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Als gemeente delen we in intens vreugde, maar ook
groot verdriet....

Allereerst blij nieuws:
Er staat een schaapje voor in de kerk:
14 juni zag Guus het levenslicht,
zoon van Maartje en Gerben de
Groot – van Esschoten,
Bernhardstraat 65, 3466 LG
Waarder. Dankbaar
en blij zijn wij met hen!
Wij wensen hen, de ouders en familie van harte geluk
met elkaar onder de zegen van de Eeuwige.
Geslaagd/Her/Gezakt
Bij veel jongeren hing
afgelopen week de vlag uit:
geslaagd!
De jongeren uit onze
kerkgemeenschap zijn
bezocht en geluk gewenst
door de jeugdouderlingen.
Voor hen die zijn geslaagd: geniet van het heerlijke
gevoel, een fijne tijd!
Voor de jongeren met een herexamen: sterkte,
vertrouwen en wijsheid gewenst.
Voor degenen die gezakt zijn: dat zij een omgeving
hebben waar het verlies geïncasseerd kan worden en
er nieuwe inspiratie en focus mag groeien!
Vrijdag 23 juni trouwen Nathan Noorland en Lianne de
Geus, de Groendijck 1, 3465 JB Driebruggen, om
18.00 uur in de kerk te Nieuwpoort.
Wij kennen hen van hun bezoek aan de avonddiensten
en als voorganger van de Brugkerk in Nieuwerbrug en
wonend in ons midden.
Ook wij bidden hen Gods zegen toe en feliciteren van
harte!
Dankbaar zijn wij met Wim Kastelein , Beatrixkade 7,
3465 JE, dat hij, na een geslaagde operatie, weer zo
snel naar huis kon voor verder herstel.
Het is nog even wachten op de definitieve uitslagen.
We wensen hem met Jannie, zijn gezin en familie veel
warmte in de tijd die komt.
Arno Neuteboom, zoon van Cor en Cootje Neuteboom,
Bernhardstraat 54, 3466 LV Waarder,
broer van Anet en Arie Bloemheuvel – Neuteboom is
erg ziek. Onderzoeken moeten nog duidelijkheid geven,
maar door zijn verstandelijke beperking is het extra
moeilijk om klachten aan te geven voor Arno, en ook
om ze te bestrijden. Een machteloos gevoel, vooral ook
voor Cor en Cootje en Anet en Arie. Wij leven mee in
hun zorg om en met Arno.
Groot is het verdriet bij Roos Spanenburg,
Doormanstraat 9, 3465 KD Driebruggen, zijn gezin ,
familie en vrienden, nu hij bericht heeft ontvangen dat
hij ongeneeslijk ziek is en er geen
herstel meer mogelijk is.
Een hard bericht, zo onwerkelijk en nauwelijks te
bevatten.
Met hen zijn wij stil en verdrietig... Dat hij kwaliteit van
leven mag ervaren met veel liefde rondom.

Groot was de schrik toen vorige week zondag bekend
werd gemaakt dat Arry Hoogendijk , Gruttolaan 9, 3465
KK Driebruggen is getroffen door de ziekte van
Hodgkin.
Naast de blijdschap rondom het nieuwe leven dat Arry
en Angelique verwachten is er plots die
grote zorg en verdriet.
Maandag is Arry begonnen met een chemokuur, in het
vertrouwen dat de ziekte goed te behandelen en te
genezen is.
Wim van Esschoten, Wilgenlaan 1, 3465 TE
Driebruggen, heeft afgelopen week weer een kuur
ondergaan. Een lange weg die hij moedig gaat, samen
met Gea en zijn gezin en familie.
Dat zij gesterkt mogen zijn door de helende nabijheid
van God en mensen.
UITZIEN
Deze zondag is één van de studiezondagen dat ds.
Versloot vrij is (in het verleden waren er 3
studieweken in het jaar, dat is gereduceerd tot enkele
vrije zondagen) Op maandagen is ds. Versloot niet
bereikbaar i.v.m. een studiedag op de VU vanwege
permanente educatie rondom mystiek en bevinding.
Evangelisatieweek. In Driebruggen, Waarder en
Nieuwerbrug.
Dinsdag 20-06: 19.00 uur: Avondkring bijbel
leesgroep: afsluitende maaltijd op Berghoeve 2.
Woensdag 21-06: 20.00 uur Kerkenraad in de Schouw
Vrijdag 23-06: 19.00 uur Weeksluiting in de Huiskamer
van Waarder
Zondag 25-06: Viering maaltijd van de Heer .
's Morgens vervolgen we de lezing rondom Mozes en
's avonds sta ik graag nog een keer met jullie stil bij het
– misschien wel mooiste – Bijbelverhaal:
De Emmaüsgangers. Dáár vinden we het grondpatroon
van onze kerkdiensten en eigenlijk ook van ons hele
leven...
Kerk schoonmaken
Het komt er weer aan, de kerkvloer vraagt weer om een
goede beurt.
Op 26 Juni wil ik starten met het
soppen van de stoelen en boenen
van de kerkvloer.
De rest van de gebouwen wordt
elke week al goed gedaan,
Jeugdhonk, Kerkenraadskamer en keuken even de
stofzuiger en een dweil er doorheen halen.
Het zou fijn zijn als u wilt komen helpen.
Vrijdagochtend wil ik de stoelen weer in de kerk zetten.
Maandag beginnen we om 18.30 uur
Vrijdagochtend om 09.00 uur.
Neem zelf een emmer en sopdoek mee. Vriendelijke
groet
Lenie van Wijngaarden

Beste kinderen van de kindernevendienst
(groep 1 t/m groep 6),
Op zaterdag 1 juli a.s. organiseren wij ons jaarlijkse
uitje.
We starten dit jaar in de kerk en gaan ook nog op pad!
Waar naartoe blijft nog een verrassing, maar….. trek
wel oude en makkelijke kleren aan.
Jullie worden om 13.00 uur verwacht bij de kerk en om
16.00 uur mogen jullie weer opgehaald worden.
Het is wel héél belangrijk dat jullie je opgeven voor
deze middag.
We horen graag uiterlijk dinsdag 27 juni a.s. of je
meegaat. Dit is belangrijk i.v.m. voldoende vervoer.
Opgeven kan bij:
Yvonne van der Laan (tel. 500934;
laan4838@planet.nl) of
Diana Zaal (tel. 06-25042138; janzaal@caiway.nl)
We hebben er zin in, jullie ook? Tot dan!!
Leiding kindernevendienst
PS: bericht aan ouders: mocht u uw kind niet
opgeven, dan kan het zo zijn dat er geen ruimte is in
de auto’s en dat u zelf zal moeten rijden.
Morgendienst zondag 2 juli a.s.

In deze dienst zal medewerking worden verleend door
de Herman Singers.
Dit uit 4 mannen bestaand ensemble, hier uit de directe
regio en dus bij velen bekend, zal de dienst opluisteren
met een aantal liederen uit hun eigen repertoire.
Ds. Erick Versloot zal voorgaan in deze dienst,
waarvoor iedereen van harte uitgenodigd!
Namens de commissie Vorming en Toerusting

Partnergemeente uit Oraniënbaum
komt op bezoek
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september hoopt onze
partnergemeente uit Oraniënbaum ons in Waarder/
Driebruggen en Nieuwerbrug weer te komen bezoeken.
De gasten uit Oraniënbaum willen de mensen in
Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug graag beter
leren kennen.
Wilt u ook met onze gasten nader kennismaken en hebt
u tijdens dit weekeinde 1 of meer slaapplaatsen, dan is
dit een prima gelegenheid om de mensen uit
Oraniënbaum beter te leren kennen.
U kunt zich opgeven bij :
Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7,
tel. 501346 of e-mail : a.cboerefijn@freeler.nl

