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Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Zondag 25-03-2018
Palmzondag
Na de dienst is er koffiedrinken
Ds. A.P. de Graaf uit Lieren,
Ds. J.M.T. Paas uit Woerden
Martijn v.d. Weerd
Arie Schueller
Br. G. Kon
Nel en Aart van Drie
Wil Kastelein, Tiny Schouten,
Martine Wichers
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Kerk
Matthijs Kooi
Dhr. Seeleman W. Poolmanstraat 4

Voorganger (19.30 uur)
Organist (19.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Collecte
Beamteam

Donderdag 29-03-2018
Witte Donderdag
Ds. Compagner uit Woerden
Martijn v.d. Weerd
Br. J. de Groot
Ria en Nico van Esschoten
40 dagen project
André Bandell

Voorganger (19.30 uur)
Organist (19.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Collecte
Beamteam

Zaterdag 31-03-2018
Stille zaterdag - Paaswake
Ds. Compagner uit Woerden
Martijn v.d. Weerd
Br. N. van Esschoten
Nel en Aart van Drie
40 dagen project
Carl Griffioen

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

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 collecte
e
2 collecte
Beamteam

Zondag 01-04-2018
Pasen
Ds. Compagner uit Woerden
-Hans van Vliet
-Br. A. van Achterberg
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Marijke Kasius,
Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
1/3 Jop 2/3 Jeugd
Kerk
Sven de Koning

Vrijdag 30-03-2018
Goede Vrijdag
Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Tjeerd Kiers
Zr. H. van Duuren
Gea en Teus Lodder
Kerk
Frank van Duuren

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
Bloemschikking
Palmpasen
“Heden: Hosanna
Morgen: Kruisig Hem”
Palmpasen is het hoofd van de Stille Week.
De uittocht van Jezus in Jeruzalem.
In de komende week gedenken we het lijden en sterven
van onze Heer.
Vandaag staan de mensen te juichen
als Jezus Jeruzalem binnenkomt.
Maar het juichen zal veranderen
in “Kruisig Hem”
Dit wordt in de schikking gesymboliseerd door de
takken vooraan
en het kruis op de achtergrond.
We juichen voor Jezus vandaag
In het besef dat ons gejuich kwetsbaar is.
KINDERNEVENDIENST
“Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen”
Jezus rijdt Jeruzalem binnen, maar is dit dé koning?
Een paar discipelen hebben voor Jezus een
ezelsveulen gehaald. Er heeft nog nooit iemand op
gezeten. De rode loper zijn jassen van mensen langs
de kant en de bestuurders zijn er niet. Jezus is de
eerste en het wordt feest. Mensen willen Jezus graag
als koning van Israël. Ze juichen en zwaaien met
palmtakken. Er wordt Hosanna geroepen. Maar ook
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.’
Jezus is geen gewone koning, dat kun je zien. Het is
even feest.
WITTE DONDERDAG
Bloemschikking
“HET LAATSTE AVONDMAAL”
Het brood en de druiven staan centraal, omringt door
witte bloemen met nog een vleugje paars. Daarnaast de
kruik en de opgerolde doek als teken van de
voetwassing. De vraag lijkt gesteld te worden; “Het
draait allemaal om het brood, het draait allemaal om de
manier van delen” Hoe er gedeeld wordt en waar dat
delen plaats vindt verteld het verhaal van Witte
Donderdag.
Stille zaterdag
“Nacht aller nachten”
Jezus is gestorven en begraven,
Is dat het einde?
De schikking verbeeldt de Paaswake bij het graf van
Jezus.
Dit is de nacht van de opstanding.
Het is niet afgelopen maar het begin van nieuwe
kansen,
Voortgezet op Paasmorgen.
Heer onze God,
Laat het licht dat Gij in ons midden
hebt ontstoken,
nooit meer doven.

Jarig:
26-03: Mw. W.A. Poons-Hofland, Pr. Maximalaan 32
3466 LN Waarder, zij wordt 90 jaar.
01-04: Dhr. C. van Duuren, Hoogeind 4, 3465 HB
Driebruggen, hij wordt 74 jaar.
Door de opstanding van Christus mag ik Gods
reisgenoot zijn. De nacht is voorbij gegaan en een
nieuwe dag is aangebroken. Ik mag in het Licht van
God leven en omzien naar de naaste.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Afgelopen week moest Wim van Esschoten, Wilgenlaan
1, 3465 TE Driebruggen, opgenomen worden in het
ziekenhuis. We zijn blij met hem en zijn vrouw Gea dat
hij donderdag weer thuis mocht komen.
We bidden voor nieuwe krachten en nieuwe moed om
het ziekzijn te dragen en wensen Wim toe dat hij weer
wat aan zal sterken.
Dhr. Aart den Boer, Laageind 23, 3465 KG
Driebruggen, is afgelopen week geopereerd aan zijn
rug. De operatie is goed geslaagd maar er is nog een
lange weg van herstel. We hopen met hem en Annie,
zijn vrouw, dat hij een dezer dagen naar huis terug kan
keren. We wensen hen de zegen van de helende God
toe in deze en komende dagen.
Ina Lettink-Boerefijn, Burg. P. Feitsmalaan 2, 3465 KC
Driebruggen, krijgt komende week weer een
chemokuur. We vragen God om Zijn liefdevolle
nabijheid, dat zij zich gedragen mag voelen door Zijn
eeuwige armen!
Wij dragen allen op aan God die op welke manier dan
ook te maken hebben met zorgen, ziekte, depressieve
klachten, rouw en verdriet.
We bidden dat een ieder mag ervaren dat God in Zijn
onvoorwaardelijke liefde mee wil lijden en mee wil
dragen.
Juist in deze tijd voor Pasen mogen we elkaar
bemoedigen door elkaar eraan te herinneren dat God
zich niet afwendt van ons maar een bron wil zijn van
nieuwe hoop!
Koffiedrinken en paasgroet aan Oraniënbaum
De werkgroep Oraniënbaum nodigt vandaag iedereen
uit om na de kerkdienst in de Schouw koffie/thee te
komen drinken.
U kunt dan tijdens het koffie/theedrinken de paasgroet
aan onze partnergemeente in Oraniënbaum tekenen.
Uitnodiging uit Oraniënbaum
Onze partnergemeente uit Oraniënbaum nodigt ons
allen uit om in het weekeinde van 25-27 mei naar
Oraniënbaum te komen.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich na de kerkdienst
melden bij de leden van de werkgroep Oraniënbaum.
Zij kunnen u meer vertellen over het komende bezoek
aan Oraniënbaum.
ZOA collecteweek
Een recordaantal mensen was vorig jaar wereldwijd op
de vlucht.
Vaak als gevolg van natuur- en oorlogsgeweld.
Ruim 65 miljoen vluchtelingen zijn hierdoor afhankelijk
van hulp van anderen.

ZOA ondersteunt de vluchtelingen, die huis en haard
moesten verlaten door de oorlog, in hun eigen regio.
De levensreddende activiteiten zijn gericht op
bescherming, onderdak, voedsel, gezondheid,
drinkwater, hygiëne en onderwijs.
De christelijke hulporganisatie ZOA organiseert in de
week van 26 t/m 31 maart een nationale huis aan huis
collecte.
Ook in onze woonplaats komt er een collectant langs.
Mogen ze op uw hulp rekenen?
Voor info; Waarder Gerrie de Kloe 0348-502352 of
Driebruggen Marry de Kruijf 0348-501256
Wie helpt ons met de laatste aardappels en jam ?
Zoals jullie allemaal weten is de
World Servants kraam gestopt
per 1 maart.
Echter zijn er nog wat aardappels
over en potten jam.
Wie oh wie
maakt ons
los?
Stuur een berichtje of bel naar
Sven 06-4153 7219 of spreek
één van de andere World
Servants gangers aan en we
komen ze graag bij je thuis
bezorgen.
Kosten aardappel: € 4,- een zak en 3 zakken voor € 10.
En jam: € 2,- per pot en 3 potten voor € 5,-.
Christelijk Gastouderbureau Korelon
Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang
waarbij een geregistreerde gastouder voor een kind
zorgt.
De opvang vindt in de meeste gevallen plaats bij de
gastouder thuis.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen net
als thuis ook de christelijke waarden en normen tijdens
de opvang meekrijgen.
Ouders die bij ons op zoek zijn naar een gastouder zijn
bewust op zoek naar een christelijke gastouder. Onze
slogan is daarom ook: ‘Opvang in een huis als thuis’.
Wij hebben op dit moment een (dringende)
opvangvraag in Driebruggen.
Daarom deze oproep in de nieuwsbrief.
Het zou zo fijn zijn als we de ouders die opvang zoeken
kunnen helpen aan een christelijke gastouder.
Annette Slot-Verboom
Opvangconsulente Christelijk Gastouderbureau
KORELON Regio Midden Holland
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van
9.00 –14.30 uur Tel. 06-33954270
E: aslot@korelon.nl
www.korelon.nl

Heer,
in deze dagen van gedenken
bid ik U om zuiverheid
schenk mijn ogen van begrijpen
een hart vol ingetogenheid.
Heer,
In deze dagen van het lijden
mijn gedachten terug gaan in de tijd
naar het kruis van Koning Jezus
waar Hij voor mijn zonden lijdt.
Waar ik weer mag horen
hoe Uw Zoon zijn bede bad
voor al die mensen die Hem kruisten
omdat Hij hen heeft liefgehad.
Waar de wonden Hem verzwakten
toch nog tot Zijn naasten sprak
zelfs het hemelrijk beloofde
voor de dood het leven brak.
Waar Zijn hart vol mededogen
daar zijn moeder nog ziet staan
geeft Hij haar Zijn vriend Johannes
laat hen samen verder gaan.
Waar U Hem gaat verlaten
en het duister wordt alom
ik Uw Zoon hoor roepen, klagen
O, God, waarom, waarom?
Waar de zon weer mag gaan schijnen
waar hitte zorgt voor grote dorst
Hem alleen maar edik wordt gegeven
aan Hem de grote Levensvorst.
Waar onze zonden zijn gedragen
de lijdensbeker is gevuld
mag Uw Zoon Zijn hoofd opheffen
wetend dat nu alles is vervuld.
Dan legt Uw Zoon Zijn geest te rusten
in Uw handen, als een kind
hier wil Hij wachten tot de morgen
wanneer de nieuwe dag begint.
Heer,
leer mij de diepte te begrijpen
dat Hij dit offer bracht voor mij
om als Uw kind te kunnen leven
verlost van zonden, eeuwig vrij.
Heer,
in deze dagen van gedenken
bid ik U om zuiverheid
schenk mijn ogen van begrijpen
een hart vol ingetogenheid

