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KERKDIENSTEN

Zondag 11-12-2016
e
3 advent m.m.v. Orpheus (Oekraïne)

Zondag 18-12-2106
e
4 advent (’s avonds Volkskerstzangdienst)

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
Beamteam avond
Bloemen uit de kerk

Ds. D.J. Versloot
Ds. Y.Hsu uit Baambrugge
Martin Mans/Dirk Jan Warnaar
Jaap van Leeuwen
Br. N. van Esschoten
Nel en Aart van Drie
Linda Vendrig en Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Orpheus
Kerk
André Bandell

Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Ds. D.J. Versloot, mmv OBK
René v.d. Hoef
Erick Versloot
zr. H. van Duuren
Ria en Nico van Esschoten
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Bloemenfonds
Sven de Koning
Carl Griffioen

Gea en Wim van Esschoten

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 is het 3e advent – halverwege de
voorbereiding op het Kerstfeest kleurt het licht van het
Kerstfeest als door het paars van de inkeer en
bezinning tot roze.
Verblijdt U, de Heer is nabij...
We zien uit naar een bijzondere morgendienst waaraan
het wereldberoemde mannenensemble Orpheus
medewerking zal verlenen!

Van 8-25 december treden zij op in Nederland, en zo
zorgen zij voor inkomsten voor hun gezinnen.
In allerlei kerken en gehoorzalen wordt daarom een
entree geheven, vaak rond de 15 euro.
Bij ons zingen ze gratis en de organisatie heeft
gevraagd om een collecte voor hen en hun gezinnen te
bestemmen – uiteraard bevelen we deze collecte, de
eerste, van harte bij u aan!

DERDE ADVENT: “DE WERELD OMGEKEERD”
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods
koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat
leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn.
We zien al is het maar voor even.
Dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk
breekt door het donker
goede God
versterk in ons de hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd
KINDERNEVENDIENST
God beschermt Ruth
Ruth heeft gezien dat Naӧmi vertrouwt op God van
Israël, ook al is ze eenzaam in een ander land.
Ruth gelooft dat deze God ook voor haar wil zorgen.
Daarom gaat ze met Naӧmi mee naar Israël. Dat zal
geen makkelijke reis geweest zijn. Maar ze weten dat
God met hen meegaat en hen beschermt. Als ze in
Bethlehem zijn, zorgt God ervoor dat Ruth werk krijgt bij
Boaz en dat hij haar beschermt. Ze trouwen en krijgen
een kindje. Dat kindje zal later de opa worden van
Koning David en zo is Ruth familie van Jezus.
God zorgt voor Ruth en Hij wil ook voor ons zorgen.
Iedere dag weer.
Kerstkaarten tekenen
Deze zondagmorgen en avond liggen er weer
kerstkaarten klaar in de Schouw, om getekend te
worden. Deze kaarten mogen wij als kerstgroet bij
mensen in onze gemeente brengen die wel een ‘’klein
steuntje in de rug’’ kunnen gebruiken.
We vinden het heel fijn als u deze kerstgroet zou willen
tekenen. Onze hartelijke dank, de diaconie
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Zieken:
M. Kastelein (Julianastraat 24) verblijft tot en met half
januari voor revalidatie in de Schuylenburcht
Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater.
Van harte wensen wij hem een goed herstel.
Huwelijksjubileum:
14-12-2016: 50 jaar getrouwd
Rob en Gerda-Hagoort Kon, de Groendijck 39,
3466 NJ Waarder
17-12-2016: 40 jaar getrouwd
Teus en Jannie Kastelein-Groen, Elzenlaan 8,
3465 TJ Driebruggen,
Dank U Vader,
voor het leven, wat U hen samen hebt gegeven.
Dank U, voor al Uw zorgen,
voor het wakker worden elke morgen.
Dank U, dat zij konden schuilen.
als ze bij U kwamen om te huilen.

Dank U, voor Uw liefdevolle armen,
waar zij zich mochten verwarmen.
Dank U, voor de donkere dagen,
want toen heeft U hen gedragen.
Dank U, voor de blijde dingen,
voor de dagen dat ze konden zingen.
Dank U, dat ze 'Vader' leerden zeggen
en alles in Uw handen mochten leggen.
Dank U Vader, voor het zeker weten,
dat U hen nimmer zult vergeten.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd
Jarig:
17-12: Zr. H. W. van Tol, Schoolstraat 1,
3465 KA Driebruggen, zij wordt 76 jaar.
Genade die we samen delen, wij zijn Gods kandelaar.
Zo wordt het licht voor velen en zijn wij lichten voor
elkaar. Van harte gefeliciteerd.
AGENDA:
Programma rond Advent en Kerst.
11-12-2016: 3e Advent:
09.30 uur m.m.v. van Vocal group
Orpheus uit de
Oekraïne en Dirk Jan Warnaar.
14-12-2016: Kindermiddag in het Baken
(Steinhagenseweg (to winkelcentrum)
Woerden
14.30-16.00: Maken van kerstwerkjes én instuderen
van een kerstmusical die om 15.30 uur
voor alle belangstellenden wordt
uitgevoerd.
14-12-2016: In de Schouw
20.00 uur: Kerkenraad
16-12-2016: Huiskamer van Waarder
19.00 uur: Weeksluiting
18-12-2016: 4e Advent:
16.00 uur: Winterwandeling, na afloop Hollandse
soepen als opwarmertje.
18.30 uur: Volkskerstzangdienst met muzikale
begeleiding van OBK uit Driebruggen.
20-12-2016: Kerstconcert
20.00 uur: Local Care Kerstconcert m.m.v.
projectkoor Anthem uit Bodegraven olv
Dirk Jan Warnaar. Toegang is gratis.
24-12-2016: Kerstnachtdienst
22.00 uur (vanaf 21.45 uur samenzang)
m.m.v. Route 77 uit Waarder/Driebruggen.
e
25-12-2016: 1 Kerstdag
10.00 uur: (vanaf 09.45 uur samenzang) m.m.v. het
Gelegenheidskoor o.l.v. Martin Mans.
e
26-12-2016: 2 Kerstdag
10.00 uur: Kinderkerstfeest. Het thema van het
kerstspel is “Beloofd is beloofd”.
We hopen u/ jou te ontmoeten!
Voor wat betreft de winterwandeling, is er ook de
mogelijkheid om in Driebruggen bij
Custwijc aan te sluiten en mee terug
te lopen naar Waarder.
Daar staat dan heerlijke soep klaar
voor iedereen! Aansluitend is er dan
de volkskerstzangdienst met veel
samenzang, waarbij OBK uit Driebruggen voor de
muzikale ondersteuning zal zorgen.

