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Een persoonlijke noot

NIEUWJAAR 2017
OMZIEN EN UITZIEN
Wat hebben we het jaar
mooi afgesloten met elkaar!
Een bijzonder jaar, waarin we
dankbaar zijn dat steeds
meer mensen de
kerkdiensten op
zondagmorgen bezoeken.
Waarin zoveel lief en leed is
gedeeld. Gedeeld blijft
gedeeld!
Waarin we ook konden groeien in geloof, hoop en liefde, ook
door de ontmoetingen met elkaar tijdens kringen, huisbezoeken,
maar ook gewoon op straat en in gesprek in de supermarkt.
Wat hebben we een mooie vieringen gehad rondom oud en
nieuw –
Met dank aan al die mensen die voor en achter de schermen
de advent-ster ophingen, de kerk schoon maakten, de kerk
binnen versierden, de ramen buiten wasten, de bloemen en
schikkingen verzorgden en bloemlezingen ten gehore brachten,
de orde van dienst vermenigvuldigden en op de beamer
projecteerden, de kosters en beheerster die gastvrij en flexibel
alles gladjes lieten verlopen, de band en het projectkoor en de
solisten die de sterren van de hemel zongen en de musici die
hun verschillende partijen op het mooist lieten horen, de crèche
en de kindernevendienst met hun betrokkenheid en project en
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als klap op de vuurpijl de Tweede Kerstdag waarbij het kerstspel
steeds meer wordt bezocht, de kerkenraad en de commissies en
werkgroepen die het al organiseerden en allen die trouw en
massaal kwamen naar de schoolviering, het benefietconcert, de
volkskerstzang, de kerstnachtdienst, de eerste kerstdagdienst en
het kinderkerstfeest. Vijfmaal een behoorlijk volle kerk (en er
stonden al extra stoelen tussen) en veel gasten in ons midden. In
dit alles dan aan God die ons samen bindt en ons schenkt aan
elkaar.
UITZIEN
Wat verwacht jij van het nieuwe jaar? Die vraag werd me
gesteld door de redactie van Kijk op Reeuwijk vorig jaar. Ik blik
terug en kijk voor uit en verander geen letter –
Hier mijn antwoord:
Naar ontmoetingen met mensen kijk ik uit. Juist ook naar die
mensen die zich willen laten bezielen door de manier waarop
Jezus leefde. Mezelf niet blind staren op de waan van de dag of
geregeerd worden door angst voor de toekomst. Open en
zonder angst, met vertrouwen en liefde voor elk mens die op
mijn pad komt.
Van harte een gezegend 2017, mede namens Marion, Arthur,
Matthias en Elise,
Nieuwjaar 2017
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Ds Erick Versloot

GOEDE VOORNEMENS
WAARMAKEN: DOE
BELIJDENIS
– waarom eigenlijk niet?!
'Ik geloof wel, dat er iets is….'
Soms hoor ik het mensen
zeggen.
Dan kan ik het niet laten te
antwoorden:
Als dat zo is, zou ik er werk van
maken. Dan wil ik weten wat
dat iets dan is.
Werk maken van je geloof,
van wat je hoopt, waar het
omgaat.
Misschien heb je zoveel
vragen rondom geloof, dat
antwoorden welkom zijn.
Misschien zou je met anderen willen praten over wat nu echt
belangrijk is.
Elk jaar weer zijn er mensen die openbare geloofsbelijdenis
afleggen.
Waarom eigenlijk? Je kunt toch ook geloven zonder dat?
Inderdaad, maar laat me de enkele redenen op een rijtje zetten:
- Het helpt je in je eigen ontwikkeling om dat wat je vindt en
voelt te formuleren.
- Je leert veel van anderen, van God en ook over jezelf.
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De periode van voorbereiding zelf is een tijd van verdieping
van je geloof en ontmoeting met anderen.
Je leert elkaar echt kennen, voert interessante gesprekken en
maakt leuke excursies bijvoorbeeld naar een klooster.

Graag wil ik met ieder, jong maar ook ouder, die hierover verder
van gedachten wil wisselen in gesprek gaan. Heb je vragen of
opmerkingen: jong en oud, schroom niet, 434955 /
erickversloot@hotmail.com!
Ds. Erick Versloot
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Excursie en zangdienst naar de Breepleinkerk
Rotterdam -Zuid
De Breepleinkerk in Rotterdam. Deze kerk is
de laatste tijd in het nieuws vanwege de
orgelzolder die herontdekt is. De orgelzolder
waar dankzij de moed van het
kostersechtpaar en de dominee 3 joodse
gezinnen de oorlog overleefden en waar
zelfs een kind geboren werd in, zoals
burgemeester Ahmed Abutaleb noemde
'Achterhuis van Rotterdam'. Hij schreef erover
in het prachtige essay 'droom en daad', dat
nu al zijn derde herdruk beleeft.
Veel schoolklassen, groepen en kringen
vinden inmiddels de weg naar de Orgelzolder waar het verhaal
door gemeenteleden, soms nog ooggetuigen, wordt
doorverteld als een verhaal van herkenning 'wie heeft zich wel
eens gediscrimineerd gevoeld?' maar ook van hoop en moed
en hoe je als mens het verschil kunt maken.
Zondag 5 februari zijn wij welkom in de Breepleinkerk, een
activiteit georganiseerd door de commissie vorming en
toerusting. Om 14.30 uur vertrekken we vanaf de kerk, waarna
wij ontvangen worden in een speciale expositieruimte, een korte
documentaire kijken en spullen en foto's bezichtigen afkomstig
van de orgelzolder in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Voor
de lenigen is er daarna de gelegenheid om zelf de ladder op te
lopen en de zolder met eigen ogen en/of camera te
aanschouwen.
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Daarna drinken we koffie en thee met elkaar (gratis voor wie
vriend van de stichting de orgelzolder en de Breepleinkerk is of
wordt) en kunnen we om 17 uur een zangdienst bijwonen in de
kerk waaraan de Martin Mans Formation, Martin Mans en ds Erick
Versloot meewerken.
Ook dat is iets waar de Breepleinkerk al langer bekend om staat:
zijn tweewekelijkse zangdiensten op de zondagmiddag om 17
uur waarvan Martin Mans vaste organist is en waarvoor
honderden mensen (en steeds meer!) de kerk bezoeken.
Op een intekenlijst in de voorhof van de kerk kunt u zich
aanmelden en ook of u met eigen vervoer en evt nog ruimte
voor passagiers reist. De kosten bedragen de reiskosten en een
vrijwillige bijdrage ter plaatse om de kerk en haar verhaal in
stand te houden.
Kinderen zijn ook bijzonder welkom en kunnen zich alvast inlezen
met het jeugdboek van Jan Vermeulen – Het geheim van het
Breeplein. Daar wordt de orgelzolder spannend en vanuit
historisch perspectief beschreven door de ogen van Gert
Brillenburg Wurth, zoon van de predikant destijds.
Voor opgave en meer informatie: ds Erick Versloot 434955
erickversloot@hotmail.com
Bent u nieuwsgierig geworden: neem dan
een kijkje op:www.breepleinkerk.nl
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Een nieuw jaar, een nieuw begin,
een nieuw geluid
En toch ook weer vertrouwd.
Sinds 2013 zingen wij als kerkgemeenschap hoofdzakelijk uit het
Liedboek voor kerk en huis én de Evanglische liedbundel.
Deze laatste bundel was destijds ontstaan om meer nieuwe
liederen en uit de bundel Opwekking en meer kinderliederen
maar ook oude vertrouwde liederen (bijvoorbeeld uit Johannes
de Heer) aan te bieden.
Verschillende liederen hebben vanuit deze bundel de weg
gevonden naar het nieuwe Liedboek voor kerk en huis en zo
komt het dat je soms één en hetzelfde lied in beide bundels
tegen kunt komen.
Na de verschijning in 2013 van het nieuwe Liedboek voor kerk en
huis stond daarom al vast dat ook de Evangelische liedbundel
aan een revisie toe was.
In 2015 verscheen dan ook de bundel 'Hemelhoog, protestants
evangelische liedbundel'. Het vervangt de Evanglische
liedbundel, die niet meer herdrukt wordt en nu alleen nog
tweedehands verkrijgbaar is.
Als kerkenraad hebben wij ons gebogen over de vraag of wij
deze opvolger van de evangelische liedbundel ook zouden
moeten invoeren. Dat zou een logische stap zijn als je het
nieuwe liedboek ook al in gebruik hebt. Dirk Hagoort heeft ons
daarbij nog geadviseerd...
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In 2015 hebben we besloten daarmee te wachten tot een
beamerversie beschikbaar zou zijn, en dat is sinds eind 2016 het
geval.
Nu wordt het dus concreet en hebben we het volgende
overwogen:
– Het bevat meer liederen, 739 zelfs, die kwalitatief verantwoord
aansluiten bij de geloofsbeleving van onze kerkgemeenschap.
– Het bevat nieuwe en ook inmiddels geliefde liederen,
bijvoorbeeld uit Opwekking en van Sela die in de vorige bundel
nog niet beschikbaar waren.
– Het bevat ook oude nummers uit het Liedboek voor de Kerken
die niet in het nieuwe liedboek terecht zijn gekomen (en die we
missen) en nu via deze ingang weer onder handbereik komen.
We hebben rekening gehouden met mogelijke bezwaren als
– Moeten we alweer een nieuwe bundel aanschaffen?
(Antwoord: nee, de beamer ondersteunt de ochtenddiensten
en 's avonds zijn er voldoende liedboeken beschikbaar die in de
voorhof van de kerk meegenomen kunnen worden)?
Het blijft echter een waardevolle investering om toch ook zelf
(voor 25 euro – en we proberen door collectieve inschrijving de
prijs nog wat te drukken, er komen lijsten in de kerk te liggen voor
inschrijving) een schat aan mooie melodieën en inspirerende
teksten onder handbereik te hebben, ook thuis. Een aanrader,
(misschien voor de boekenbon die nog ergens ligt?)
De komende jaren kunnen we dus vooruit en putten we uit twee
liedboeken die elkaar aanvullen. Pasen lijkt ons een mooi en
belangrijk moment om de bundel Hemelhoog in te voeren. En
kijk maar eens alvast: www.hemelhoog.nl
Wordt vervolgd...
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BELEIDSPLAN 2016-2020
PKN Gereformeerde Kerk, Waarder
Een weg met mensen
God van verleden, heden en toekomst, U die
met ons meegaat door de tijd:
Koester met ons het verleden. Help ons om mooie herinneringen
te bewaren,
Om het goede wat was in ere te houden en het een bron van
kracht te laten zijn.
Wees ons nabij in het heden: steun ons als we keuzes moeten
maken, hier en nu,
voor de kerk, voor ons geloof, voor de weg die we als
gelovigen samen gaan.
Geef ons altijd weer zicht op de toekomst.
Als wij soms bij de pakken neerzitten en niet weten hoe het
verder moet,
Wees dan hoopvol en bemoedigend aanwezig.
Inspireer ons steeds weer met de verhalen die vertellen hoe U
door de eeuwen heen een weg met mensen bent gegaan.
Geef ons het vertrouwen dat U ook met ons verder gaat op Uw
weg, hoe die ook zal lopen.
AMEN
Uit: “Houd mij niet vast”, gebed om visie voor de kerk van morgen.
Protestantse Gemeente Den Haag. Gepubliceerd in Ouderlingenblad.
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'Degenen die hun diaconie goed uitvoeren verwerven aanzien
en kunnen door hun geloof in Christus vrijuit spreken'.
(I Timotheus 3: 13, Kerkzegel sinds 1887 PKN Gereformeerde Kerk,
Waarder)
Waar gaat het heen? Waar staan we als kerk in 2020? Wat
kunnen we daarover zeggen? We kunnen zeggen waar we
WILLEN staan en nadenken over wat daarvoor nodig is....
Waar het allemaal om begonnen is: zoals de kerk begonnen is
(Handelingen 2).
'En ze kwamen trouw voortdurend bijeen, braken het brood, in
een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze leefden met God en
stonden in de gunst bij het hele volk.'
Voor het beleidsplan formuleren we onze missie...
MISSIE:
De PKN Gereformeerde Kerk van Waarder wil een warme, open
en gastvrije gemeenschap zijn van mensen die Jezus Christus
willen volgen in woord en daad op weg naar Zijn Koninkrijk.
Vanuit zijn bevrijdende genade wil de kerkgemeenschap
dienstbaar zijn aan dorp en samenleving, ver weg en dichtbij.
De kerkenraad heeft als beleidsdoel: GROEI
Groei in relatie met God, elkaar en dienst aan de wereld.
Door het vele vrijwilligerswerk in combinatie met een gedegen
financiële situatie zijn in dit beleidsplan geen (nieuwe) materiële
en financiële beleidsplannen opgenomen. Wél wordt er invulling
gegeven door de werkgroep 'besteding legaten' aan
verbetering van voorzieningen rondom het kerkgebouw
(2016/2017).
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Groei in relatie met God
De erediensten vormen het hart van het gemeente zijn. Actief
wordt er invulling gegeven die past bij het karakter van onze
gemeente. Zang en muziek worden gestimuleerd door, onder
meer (plaatselijke) musici te benaderen en maandelijkse
zangdiensten te organiseren. (permanent)
Initiatieven voor het stimuleren van kerkbezoek en mogelijke
uitwisseling van informatie van andere kerken in de regio over
bijzondere diensten worden waar mogelijk gesteund.
Speciale aandacht blijven de bid- en dankstonddiensten
houden waarbij diaconie en gemeente nauw betrokken zijn.
(permanent)
Het huisbezoek, groothuisbezoek, kringenwerk, activiteiten voor
vorming en toerusting en (basis-/avondmaals/jongeren)catechese wordt actief gestimuleerd. Speciaal de
jongeren worden actief benaderd om kennis- maar vooral ook
ervaringsgericht te leren d.m.v. excursies en gezamenlijke
activiteiten. (permanent)
Er wordt gewerkt aan goede verstaanbaarheid en zichtbaarheid
van de kerkdiensten voor mensen die beperkt zijn in hun
vermogen om naar de kerk te komen. (2017)
In het kerkgebouw willen we meer ruimte scheppen voor
persoonlijke beleving. Te denken valt aan een permanente
plaatsing van de kaarsenstandaard in de kerk bij het
gedachtenispaneel waar mensen een kaars voorafgaande aan
de dienst kunnen aansteken. (discussiestuk in 2018)
Groei in relatie met elkaar
Een actief vrijwilligersbeleid stimuleert de onderlinge
verbondenheid en inzet door het ene jaar verschillende groepen
individueel te bedanken en het andere jaar een
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bedankactiviteit voor alle vrijwilligers te organiseren.
(permanent)
Elk jaar gaan we doopouders uitnodigen op terugkom-avonden
die een pastoraal en toerustend karakter hebben. (permanent
vanaf 2016)
Initiatieven met dorpsgenoten worden gestimuleerd en zo
mogelijk gefaciliteerd (permanent).
We zoeken voortdurend contact met de andere (plaatselijke)
kerken en waar mogelijk zullen we dit gestalte gegeven.
Concreet vindt dit voorlopig bij wijze van proef plaats in de
tweemaandelijkse weeksluitingen met de Hervormde en Hersteld
Hervormde Gemeente in de Huiskamer van Waarder. (najaar
2016)
Een herkenbare huisstijl ontwerpen en doorvoeren in de
verschillende media van de kerk (website, nieuwsbrief, kerkblad
en briefpapier). (2017/2018)
Het contact met nieuwe bezoekers en afgehaakte leden actief
zoeken. (permanent)

Groei in dienst aan de wereld
Activiteiten en initiatieven van ZWEO ondersteunen we van
harte. (permanent)
De kerkbloemen worden elke zondag bedacht aan iemand
binnen of (met ingang van najaar 2016) ook buiten de
kerkgemeenschap (permanent).
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Als kerkgemeenschap willen we dienstbaar zijn t.b.v. het dorp en
stellen ons kerkgebouw open voor gepaste dienstverlening.
(permanent)
De activiteiten van World Servants en andere groepen die zich
inzetten voor de naaste worden ondersteund. (permanent)
De diaconale samenwerking op het terrein van voedselbank en
opvang van statushouders wordt van harte ondersteund.
(permanent)
De band met de partnergemeente in Oraniënbaum (Duitsland)
wordt door voorbeden, meeleven, artikelen en bezoeken
onderhouden of zo mogelijk versterkt. (permanent)
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Kerkrentmeesters
Actie kerkbalans 2017
Vanaf 21 januari komen de kerkbalanslopers weer bij u aan de
deur,
In de envelop treft u een aandacht voor de giftenregeling en
een enquêteformulier.
We vragen u dit even serieus te bekijken en in te vullen. Dit alles
wordt dan gelijktijdig weer bij u opgehaald, u mag het natuurlijk
ook per e-mail aan uw wijkrentmeester doorgeven.
De actie kerkbalans 2017 is komend jaar van 21 jan. t/m 5 feb.

Periodieke giftenregeling.
Mogen we u nogmaals attenderen op deze regeling, het is
aantrekkelijk voor u en voor de kerk.
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift
aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die,
binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is
voor de inkomstenbelasting.
Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het
verzamelinkomen.
Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1
januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een
notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een
overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld.
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Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een
notaris.
Een gift is een periodieke gift als: •de gift is vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst; •de bedragen (minstens één keer per
jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst
wordt genoemd; •de bedragen steeds (ongeveer) even groot
zijn; •de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden
overgemaakt naar dezelfde instelling; en •de ANBI geen
tegenprestatie levert voor de gift.
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de
overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de
gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever
onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale
looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling
worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te
worden terugbetaald.
De Protestantse Kerk in Nederland, de plaatselijke gemeenten
en diaconieën hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst
wordt aangegaan met de PKN of de RKK en in de overeenkomst
is opgenomen dat de gift bestemd is voor de (diaconie van de)
lokale gemeente waar de gever op dat moment staat
ingeschreven, dan verhuist de periodieke gift bij verhuizing mee
Pagina 11 naar de ‘nieuwe’ gemeente. Uiteraard kunnen de
gemeenten ook zelf overeenkomsten met hun gemeenteleden
aangaan.
Fiscaal voordeel: Het fiscale voordeel is afhankelijk van de
hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar
partner.
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Op de website: www.berekenhet.nl kan men het fiscale
voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen
met het bedrag aan normale giften.
Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen,
dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel. Wilt u meer
informatie of gebruik maken van deze regeling voor onze kerk,
dan kunt u contact opnemen met het College van
Kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester;
Rien Schakelemail:info@schakeladvies.nl of tel. 0348-448505 of
onze boekhouder Gert Jan Hagoort; e-mail
boekhouding@pknwaarder.nl of tel. 0348-500042.
U kunt ook de ANBI op de website www.pknwaarder.nl bekijken
onder de button:
St€un ons.
Op donderdag 26 januari 2017 willen we een spreekuur hierover
houden in de Schouw. Kunt u alle mogelijkheden met de
kerkrentmeesters bespreken.
Oude webmaster
Marlies de Gier stopt als webmaster.
Wegens drukke werkzaamheden ziet Marlies geen kans meer om
de website optimaal bij te houden.
Marlies, bij deze bedankt voor je geweldige inzet als webmaster.
Nieuwe webmaster
Ilse Oostendorp-van Duuren is bereidt gevonden om de nieuwe
webmaster te worden. Ilse is werkzaam bij een van de grootste
website ‘’bouwers’’ in Nederland, niet als website ‘’bouwer’’
maar als financieel controleur.
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Onderhoud.
De ‘’vleugel’’ is weer perfect gestemd.
Na wat klachten over de verwarming, heeft dit de komende tijd
de volledige aandacht.
Het ‘’logo’’ van de PKN kerk op onze kerk, is weer volledig
verlicht.
Organisten.
Het organistenrooster voor de 1e helft van 2017 is weer ingevuld,
Lia Bruins en de organisten bedankt weer voor jullie inzet.
16 oktober
2 nov. (dankdag)
20 november
27 november
11 december
24 december
25 december
Solidariteitskas
23 oktober

€ 230,65

06 november

€ 270,95

04 december

€ 283,70

11 december

€ 1010,17

Verjaringsfonds
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juni-juli-augustus

€ 740,34

Jeugd
23 oktober

€ 266,45

26 dec.(onkosten)

€ 330,60

Bloemenfonds
13 november

€ 244,91

18 december

€ 375,40

Onderhoudsfonds
27 november
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€ 416,20

Diaconie:
Opbrengst collectes Diaconie

19-06 F.D. Roosevelthuis

€ 285,09

26-06 Stichting Present

€ 317,75

28-08 1/3 Jop 2/3 Eigen jeugd

€ 297,50

11-09 Stichting Bartimeüs

€ 268,41

18-09 Vredeswerk

€ 307,27

02-10 Kerk in Israël

€ 277,90

30-10 Hervormingsdag

€ 342,45

13-11 Kerstactie voor de minima

€ 1461,97

20-11 Leger des Heils

€ 398,93

04-12 Pastoraat

€ 302,05

World Servants
Op 20 Januari organiseren wij een Oer Hollandse avond van
18.00 tot 21.00 uur in de Schouw.
Op deze avond kunt u genieten van heerlijke stampotten en
Hollands vermaak (waaronder bingo) en veel gezelligheid.
De avond is voor iedereen die van gezelligheid een spelletje en
lekker eten houdt! Kosten voor deze avond (excl. drankjes) €
10,-
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Mocht vervoer voor u een probleem zijn, dan halen wij u op!
Opgeven kan tot uiterlijk 17 januari. Tel nr: 0348-501276 of 0641786706.
Hartelijke groet van:
Isa de Koning, Britney Pater, Myrthe Griffioen, Heleen van Tol en
Lenie van Wijngaarden.

Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenvereniging
“Samen op Weg".
Op 12 januari hopen we de eerste keer samen te komen als
vereniging met de nieuwe naam "Samen op Weg" (voorheen
Passage).
Een naam die weergeeft waar onze vereniging voor staat.
Vrouwen samen op weg, de toekomst tegemoet, met een
uitzien naar de wederkomst van Christus. Samen staan, in een
snel veranderende maatschappij waarin omzien naar elkaar
steeds belangrijker zal zijn.
Deze eerste bijeenkomst geven we daar vorm aan met een high
tea, waarbij er alle gelegenheid zal zijn om elkaar te ontmoeten.
Spreekt dit u aan en zoekt u ook een gelegenheid om met
andere vrouwen samen te komen, Gods Woord te horen,
informatie te ontvangen en vreugde en verdriet te delen, weet u
dan heel hartelijk welkom.
De high tea begint om 16.00 uur en zal ca. 20.00 uur
beëindigd worden.
De ledenavonden worden iedere 2e donderdag van de maand
gehouden in "De Schouw" en beginnen om 19.45 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
voorzitter Anneke de Zwart tel: 0348-565851.
Als bestuur zien we ernaar uit u op onze bijeenkomsten te mogen
begroeten.
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Interview Jeugd kerklid
Naam: Job Kooistra.
Heb je ook een doopnaam?
Ja, Jacob Robert.
Wat is je leeftijd? Ik ben 9 jaar.
Heb je ook broers en/of zusjes?
Ja, Tim en Seth en een zusje Eva.
Kom je vaak in de kerk? Ja.
Wat vind je het leukst van de kerk?
De kindernevendienst. Nu heb ik basiscatechese.
Kerstspel is ook leuk.

Het

Wat zijn je hobby’s? Voetbal. Ik speel bij WDS in E4.
Lees je weleens? Ja, veel.
Welk boek het laatst? Fantasia boeken van Geronimo Stilton. En
er zijn er wel elf van.
Op welke school zit je? Op de Wegwijzer.
Wat vind je het leukste vak op school, wat vind je het leukst om
te doen op school?
Gym.
Wat vind je het leukst om thuis te doen?
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Op de i-Pad, computerspelletjes en als het lekker weer is buiten
spelen.
Wat vind je het lekkerste eten? Patat.
Waar heb je een hekel aan, wat vind je niet leuk? Prei eten… en
dat is bijna net zo vaak als patat eten, 3 keer per jaar ;-)
Heb je in de kerk een favoriet lied, een “mooiste” lied ?
Het mooiste lied vind ik: ‘God zal met ons zijn’.
Wat vind je het mooiste Bijbelverhaal? Het verhaal dat Jezus
weer terug komt op de aarde.
Vind je dat er genoeg gedaan wordt voor de jeugd in de kerk?
Ja, ik zit op de club op zaterdagavond. Dat is leuk.
Heb je ook een favoriete dominee? Een dominee, die je het
leukst vindt? Ja ik vind wel verschillende dominees leuk, dominee
Erick Versloot en samen met mama komen we op dominee
Hoogendoorn en dominee Zandbergen.
Wat zou je graag eens doen wat je nog nooit gedaan hebt?
Echt in een escape room. Dat is, dat je door oplossingen zoeken
steeds dichter bij de uitgang komt met een tijdslimiet.
Heb je een droom? Ja, dat alle zieke mensen genezen!
Wat is het aller leukste wat je wel eens deed? In de escape
room, ik heb dit afgelopen woensdag gedaan, een soort van.
Maar ik heb ook andere leuke dingen gedaan, zoals naar de
bioscoop, naar een pretpark met opa, ik doe veel leuke dingen
en die vergeet ik dan weer .
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Heb je een huisdier? We hebben een vis. Eerst hadden we ook
een konijn maar die is dood gegaan.
Wat wil je later worden? Hotel eigenaar. Echt het regelen hoe
het gaat in het hotel. Als dit niet gaat lukken; in een restaurant is
ook wel leuk, het kokkerellen. Job heeft net een heerlijke cake
laten proeven die hij samen met zijn vader heeft gemaakt!
Vond je het leuk om iets te vertellen over jezelf in dit interview?
Ja.
En zijn we nog iets vergeten te vragen of wil je nog iets
vertellen? Nee.

En weet jij iemand die we de volgende keer moeten vragen
voor dit interview? Ja, Job heeft een idee voor ons, dus daarvan
lezen jullie meer in de volgende uit eigen kring!
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Bijbel verhaal voor de jeugd
Het kindje Jezus in de tempel
In de grote stad Jeruzalem woonde een man. Simeon heette hij.
Simeon hield veel van zijn volk. Je weet wel, het volk Israël. Dat
had het heel moeilijk. Toch was hij er trots op, dat hij er ook toe
behoorde. Maar Simeon wist, dat er een eind aan die moeite zou
komen. God zou hun een Koning zenden die hen zou bevrijden.
Dat had Hij immers beloofd!
En stel je voor, nu wist Simeon een geheim! God had tegen hem
gezegd: ’Simeon, je hebt al zo lang gewacht op die Koning! Wees
maar niet bang, voor je sterft zal je Hem zien!’ Wat was Simeon blij
geweest. ‘Hoe zou Hij er uit zien?’ had hij gedacht. Hij had zich
een machtig vorst voorgesteld. Natuurlijk reed Hij op een paard.
En Hij droeg mooie kleren. En Hij had een heleboel soldaten!
Op een keer had Simeon zomaar het gevoel, dat hij naar de
tempel moest gaan. Hij keek naar alle mensen die binnen
kwamen. Net of hij iemand zocht. Daar kwamen een man en
een vrouw de trappen op. De man droeg een klein kindje. Bij de
poort stond een priester. De man legde het kindje in de armen
van de priester. ´Dit is het eerste zoontje van Maria,´ zei hij ´en
het behoort aan God.´ Toen zegende de priester het kindje.
Daarna kreeg hij van de man wat geld. Dat was zo de
gewoonte. De priester gaf het kindje weer aan de Moeder
terug. Toen gingen ze weg. Vlak langs Simeon liepen zij. Op het
zelfde moment wist Simeon, dat dit Kindje de Koning was
waarop hij wachtte. Hij wist het zeker. God zelf fluisterde het hem
in. Dit was de Bevrijder! De Koning wàs geen machtig man zoals
iedereen dacht. Wat was Simeon blij! Hij stak verlangend zijn
armen naar het Kindje uit. Maria zag het. Zij legde het Kindje

pag. 27

daarin. Hij mocht het even vasthouden. Toen riep Simeon zo luid
dat iedereen het horen kon: ‘Ik heb Hem gezien, de Koning is er!
Nu zullen alle volken zien, dat God gedaan heeft wat Hij ons
beloofde!’
Daarna zegende hij de kleine Jezus. Maar tot Maria zei hij: ‘Om
dit Kindje zult u veel verdriet hebben.’ Wat waren Maria en Jozef
verbaasd. Zij konden het zo gauw niet begrijpen. Stil gingen zij
met hun zoontje weer terug naar Nazareth. Jozef moest telkens
naar het Kindje kijken. Wat een vreemde dingen had die man
van Hem gezegd. Maar Maria’s hart was vol zorg. Zij dacht aan
het verdriet waarvan Simeon tegen haar gesproken had. Wat
zou er met haar kleine Jezus allemaal gebeuren?
(uit; Bijbelse verhalen voor jonge kinderen D.A. Cramer-Schaap.)
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Puzzel voor de jeugd
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Vorming en toerusting
STERKE VERHALEN!
EEN AVONDJE BIJBEL VERTALEN....
Donderdagavond 23 februari 20 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 worden 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
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Kerkdiensten:
8-jan-17 9.30

Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra

8-jan-17 18.30 Zangdienst Ds. D.J. Versloot
15-jan-17 9.30

P.J. van Midden

Driebergen
Woerden
Bergambacht

15-jan-17 18.30 Ds. W.M. de Bruin

Stolwijk

22-jan-17 9.30

Woerden

Avondmaal Ds. D.J. Versloot

22-jan-17 18.30 Avondmaal Ds. D.J. Versloot

Woerden

29-jan-17 9.30

Woerden

Ds. D.J. Versloot Doopdienst

29-jan-17 18.30 Ds. P.H. Zaadstra
5-feb-17 9.30

Jeugddienst..

5-feb-17 18.30 Ds. J. de Jong
12-feb-17 9.30

Kockengen

WS dienst: Ds. D.J. Versloot

Baambrugge
Woerden

12-feb-17 18.30 Zangdienst Ds. D.J. Versloot

Woerden

19-feb-17 9.30

Woerden

Ds. D.J. Versloot

19-feb-17 18.30 Ds. P.H. Zaadstra

Kockengen

26-feb-17 9.30

Woerden

Ds. D.J. Versloot

26-feb-17 18.30 Ds. Y. Hsu
5-mrt-17 9.30

Ds. D.J. Versloot

5-mrt-17 18.30 Ds. W.M. Schraven
12-mrt-17 9.30

Mw. G. Bregman

Baambrugge
Woerden
Lopik
Nieuwveen

12-mrt-17 18.30 Zangdienst Ds. D.J. Versloot

Woerden

14-mrt-12 19.30 Biddag voor gewas en arbeid Ds. D.J. Versloot

Woerden

19-mrt-17 9.30

Ds. J.A.A. van der Nagel-Meter

19-mrt-17 18.30 Ds. A.C. Alphen - Keijzer
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Linschoten
Haastrecht

