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KERKDIENSTEN

Zondag 01-01-2017
Koffie 10.00 uur en nieuwjaar wensen
Aanvang dienst 10.30 uur

Zondag 08-01-2017
Zangdienst

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. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra
Ds. D.J. Versloot
Hans van Vliet
Martin Mans
Zr. M. van Esschoten-Uittenbroek
Nel en Aart van Drie
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
André Bandell

Piet van Rikxoort
Br. C. van Duuren
Roos van Esschoten
Marina Valkenburg/Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Diaconie
Matthijs Kooi
Lenie van Wijngaarder (beheerder)

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.
We komen rondom oud en nieuw bijeen om met God en
elkaar het oude jaar af te sluiten en het nieuwe in te
wijden. 1 Januari is vanouds een christelijke feestdag –
de achtste kerstdag waarop Jezus zijn naam ontving.
De kleur is wit – een feestelijk, nieuw begin!
KINDERNEVENDIENST
JEZUS KRIJGT ZIJN EERSTE LEERLINGEN.
Een paar leerlingen van Johannes de Doper horen hem
zeggen dat Jezus het Lam van God is.
Als ze dat weten blijven ze niet bij Johannes, maar
gaan achter Jezus aan. Hij weet zoveel over God, Hij
weet zelfs wat zij denken en doen.
Jezus vindt het goed en fijn dat ze Hem volgen, maar
ze moeten wel bedenken dat ze grote dingen gaan
meemaken, heel mooi en heel verdrietig.
UIT DE GEMEENTE
M. Kastelein (Julianastraat 24) verblijft tot en met half
januari voor revalidatie in de Schuylenburcht
Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater.
Hij bedankt iedereen voor het meeleven en is blij
verrast door de bezoeken en kaarten, 'zelfs één met
honderd handtekeningen uit de kerk die prins Bernhard
nooit heeft gehad!'
Blij en dankbaar zijn wij met Cees van den Berg
(Kastanjelaan 37, 3465 TC) die een gunstige uitslag
ontving.
Wij leven met de familie de Graaf (de Groendijck 23,
3465 JB) mee die afscheid moesten nemen van hun
(schoon)vader en opa de Graaf in Bodegraven .

zingen met een enkel nieuw lied op een oude wijs als
verrassing in dit nieuwe jaar.
Na afloop drinken we met elkaar koffie, thee en fris en
ieder is daarbij welkom – en neem gerust iemand mee!
Zondag 8 januari 20.00 uur: 18+-kring in de Schouw
Oer Hollandse avond
De World Servants organiseren een hele gezellige oer
Hollandse avond op vrijdag 20 Januari van 18.00 tot
21.00 uur in de Schouw.
Deze avond serveren wij diverse stampotten en zullen
wij u op een Hollandse wijze (o.a. een bingo) vermaak
bieden.
De avond is voor iedereen die van gezelligheid houdt!
Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 17 februari
tel nummer: 0348501276 of 06-41786706
Kosten voor deze avond (incl. vermaak, excl. drank)
€ 10,00.
Mocht het vervoer een probleem voor u zijn, dan zorgen
wij voor vervoer.
Hartelijke groet van de World Servants
Isa de Koning, Britney Pater, Myrthe Griffioen, Heleen
van Tol en Lenie van Wijngaarden.
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 1 januari 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: century
Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Van harte willen wij ieder bedanken voor de hartelijke
gelukwensen en liefdevolle gebaren. Wij wensen een
ieder heil en zegen in 2017 toe!
Marion Erick Arthur Matthias en Elise Versloot

Huwelijksjubileum:
08-01-2017: 25 jaar getrouwd, Jaco en Digna HagoortZaal, Pr. Margrietstraat 8, 3466 LL Waarder.
25 jaar samen, vol gedeelde herinneringen.
Dit zilveren jubileum brengt hulde aan jullie liefde,
inzet en hulp aan anderen.
Wij wensen jullie nog heel veel jaren samen onder
Gods liefdevolle zegen.
AGENDA
Zondag 8 januari – zondagavond 18.30 uur
zangdienst GOUD VAN OUD
Martin Mans neemt zondagavond 8 januari plaats aan
het klavier tijdens een zangdienst waarin we naar
hartenlust kunnen zingen 'uit de oude doos'.
Een avonddienst vol mooie
muziek waarbij we heerlijk
kunnen zingen 'met de
banken tegen de knieën'(als
wij banken zouden hebben).
Daar ruist langs de wolken,
het hijgend hert der jacht ontkomen, Lichtstad met uw
paarlen poorten, het zijn de bekende liederen die we

In lichtflitsen spat een heel jaar uiteen,
wordt het nieuwe ingezet.
Tezamen met de onontbeerlijke kalender
kunnen wij ook dit jaar opnieuw herinnerd worden aan
verjaardagen of aan iets wat het leven voor altijd heeft
veranderd.
Als achterom kijken pijn doet
En vooruit kijken moeilijk is
Kijk dan naast je…………God is aan je zij.
Ik wens u allen een heel goed en gezegend 2017
Heidi

