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KERKDIENSTEN

Zondag 19-02-2017

Zondag 26-02-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Johan Kooiman
Jaap van Leeuwen
zr. J. Bazuin
Nel en Aart van Drie
Annemaria Kooi en Dianne van de Broek
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Swanenburgshofje (Diaconie)
Onderhoudsfonds
Carl Griffioen

Ds. D.J. Versloot
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Martin Mans
Arie Schuller
br. C.v.d. Wind
Jannie en Aaldert Kon
Angelique Hoogendijk en Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
NBG
Orgelfonds
Frank van Duuren

Mirjam van Blotenburg-Baas
Wilhelminastraat 33, Reeuwijk

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 DIENSTEN
Vanmorgen vervolgen wij de lezingen uit de Bergrede
van Jezus. Het gaat over 'niet bezorgd' zijn – hoe doe
je dat? Vanavond is er een ruildienst met Kockengen.
Van harte welkom!
Bestemming eerste collecte 19 februari: ‘t
Swanenburghshofje (Stichting Christelijke
Hulpverlening, SCH) in Gouda.
‘t Swanenburghshofje is een eeuwenoud hofje in het
centrum van Gouda. Van hieruit worden mensen
begeleid met maatschappelijke- en/of psychosociale
problemen. In de tien woningen van het hofje wordt de
mogelijkheid geboden voor tijdelijke huisvesting met
begeleiding, daarnaast wordt er ambulante begeleiding
aangeboden. In een steeds complexer wordende

maatschappij is het voor een toenemend aantal
mensen moeilijk om zelf oplossingen te vinden voor hun
maatschappelijke en/of psychosociale problemen.
Deskundige, getrainde, vrijwilligers bieden
ondersteuning en begeleiding aan deze hulpvragers en
dat doen zij in samenwerking met de professionele
hulpverlening. Voor dit werk is de stichting afhankelijk
van donaties en subsidies. Wilt u meehelpen om SCH
financieel gezond te houden? Meer info?
www.swanenburghshofje.nl
KINDERNEVENDIENST
“Laat je leven niet bepalen door zorgen”
Iedere dag opnieuw hebben we voedsel en kleding
nodig. We moeten immers leven en willen het graag
goed hebben. We kunnen zelf ons best doen, hard
werken en proberen vooruit te komen in het leven. Maar
voor werken moet je gezond zijn. Dat kun je niet zelf.
God zorgt voor dieren en planten. Hij zal dan zeker wel
voor een mens zorgen, voor jou en mij. Hij zal er alles
aan doen om ons te laten zien dat Hij van ons houdt. Hij
zal ons geven wat we nodig hebben. Beloofd is beloofd!
Daarom kun je leven zonder zorgen als je op God
vertrouwt.
Je doet je best bij alles wat je doet, maar als eerste
vraag je om Gods liefde en hulp.

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
21-02: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ
Woerden.
Sommige dingen kun je niet alleen. Soms heb je
gewoon je Vader nodig. Hij wil en kan je altijd helpen.
Zonder beschrijving. Zonder instructie. Hij weet precies
hoe je in elkaar zit.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Gerda van Delzen (Julianastraat 8, 3466 LH) moest
deze week afscheid nemen van haar moeder. Van
harte wensen wij haar sterkte. Dat goede herinneringen
en Gods beloften haar mogen vergezellen.
De gezondheid van Annie de Koning – van Garderen
(p\a Maltakade 15, 3446 BC Woerden), die verblijft in
Weddesteijn, Woerden gaat helaas achteruit.
We leven mee met haar en haar familie.
Mirjam van Blotenburg-Baas (Wilhelminastraat 33,
2811 TP Reeuwijk) onderging donderdag weer een
ingreep i.v.m. een niersteen. Over drie weken hoort zij
het resultaat van de behandeling. Wij hopen met haar
op een gunstige uitslag.
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 haar en haar familie.
Actie kerkbalans 2017.
Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen
bedanken, vooral ook de kerkbalanslopers,
voor hun inzet bij de actie kerkbalans 2017.
Het totaal van de toegezegde bijdragen levert het
mooie bedrag op van € 98.500,00.
Iets minder dan de begroting voor 2017 maar we
vertrouwen erop dat dit aan het einde van het jaar weer
helemaal goed gaat komen.
College van Kerkrentmeesters
Liedboek Hemelhoog
In de Uit Eigen Kring van januari heeft u kunnen lezen
dat we met Pasen de liedbundel ‘Hemelhoog’ willen
gaan gebruiken. In de ochtenddiensten worden de
liederen gebeamd; in de avonddiensten zullen wij als
kerk een aantal bundels beschikbaar stellen.
U kunt de bundel ook zelf aanschaffen.
De kosten zijn € 25,00 maar bij voldoende bestellingen
is er korting mogelijk. Het bestelformulier vind u in de
Schouw en in de voorhof van de kerk.
De inschrijving is nog mogelijk.
AGENDA
Zondagavond 19 februari 20.30 uur:
Consistorie 18+-kring
Woensdag 22 februari: 20.00 uur kerkenraad
Donderdag 23 februari : 19.30 uur
Tienercatechese in de Schouw
Donderdag 23 februari : 20.00 uur: avond met Hans
Bouma van het NBG in de Schouw – van harte
welkom!

Zaterdag 25 februari: 19.00 uur weeksluiting in de
Vijverhof , Bodegraven o.l.v. ds. Versloot
STERKE VERHALEN!
EEN AVONDJE BIJBEL VERTALEN....
Donderdagavond 23 februari 20.00 uur organiseert de
Commissie Vorming en Toerusting een avond rondom
Bijbelvertalingen.
Drs. Hans Bouma, verbonden aan het Nederlands
Bijbelgenootschap, komt naar Waarder om te vertellen
over het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap in
het algemeen en Bijbel vertalen in het bijzonder.
Hij neemt ons mee in dilemma's over hoe je sommige
woorden vertaalt van toen naar nu maar ook hoe je dat
weergeeft in andere culturen.
Het belooft een avond te worden waarin we een
inspirerend kijkje krijgen achter de schermen van het
werk dat vooraf gegaan is aan onze Bijbelvertalingen.
Met concrete voorbeelden worden - met ernst en gein de dilemma's en vondsten geïllustreerd.
Kortom een avond ervaringsgericht leren waardoor je
de Bijbel nog meer bewust, verdiepend en verbredend
en vooral ook anders gaat lezen - en vertalen.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de Schouw op
donderdagavond 23 februari.
De toegang is vrij, er is gratis koffie, ook in de pauze,
en na afloop kunnen we een gift geven voor het werk
van het NBG.
Van harte welkom en neem gerust iemand mee.
De commissie vorming en toerusting
Uit eigen kring
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 1 maart 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:
century Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Aswoensdag 1 maart 2017
Het is inmiddels in onze gemeente een goede
gewoonte geworden om de 40-dagentijd met elkaar te
beginnen met een Vesper en een sobere maaltijd op
Aswoensdag. De diaconie nodigt ook u van harte uit om
mee te komen eten op woensdag 1 maart.
We beginnen om 18.00 uur in ‘De Schouw’.
Van harte welkom! Wilt u zich wel even aanmelden
zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen? Dat kan t/m 27 februari bij Heleen van Tol via
tel.nr: 0348-502564.
Gospelkoor Joy (05-03-2017)
Zondag 5 Maart komt Gospelkoor Joy uit Zeewolde de
ochtenddienst voor ons verzorgen d.m.v. een musical
genaamd “Joyful Easter”.
Deze dienst zal in het teken staan van de 40 dagentijd,
waarin het lijden, sterven en de opstanding van
Christus centraal staat.
We hopen op een mooie dienst.
De ZWEO

