
  

 
     
Scriba:  scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:    telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:    koster@pknwaarder.nl 
Beamerteam:    beamerteamwaarder@gmail.com 
Nieuwsbrief  te lezen op:   www.pknwaarder.nl  
Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 
     

 
KERKDIENSTEN  Zondag 01-07-2018  Zondag 08-07-2018 
       Avonddienst - Zangdienst 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. P.L. Smilde uit   Dhr. A.S.N. Noorland uit Nieuwerbrug 
Alphen aan de Rijn   

Voorganger (18.30 uur) Mw. J.M.T. Paas uit Woerden Ds. P.M. van Dam uit Houten 
Organist (09.30 uur)  Jaap van Leeuwen  Band 
Organist (18.30 uur)  Martijn v.d. Weerd  Band 
Ouderling van dienst  Tim van Os   Nico Groot 
Kosters   Nel en Aart van Drie  Roos van Esschoten 
Crèche   Alinda Kooistra, Marijke Kasius  Linda Markus, Corine de Wit, 

en Naomi van der Laan  en Britt Boemheuvel 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese  
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  ZWEO    Kerk 

2
e
 collecte  Bloemenfonds   Jeugd 

Beamteam  Sven de Koning   André Bandell 
Bloemen uit de kerk  Fam. van Selm,  

  
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 
Paulus roept dubbelhartige mensen op tot twee dingen: 
1. Waarheid  
2. Verzoening  
 
Romeinen 7:20 - 8:4 BGT 
Mensen doen steeds slechte dingen, ook al willen ze 
dat niet. Dat komt doordat de zonde macht over hen 
heeft. Zo gaat het altijd: mensen doen verkeerde 
dingen, ook als ze het goede willen doen. 
Mensen zijn blij met Gods wet, want diep van binnen 
weten ze: de wet is goed. Maar aan hun daden zie je 
dat ze in de macht van de zonde zijn. Ze luisteren niet 
naar hun verstand, maar ze luisteren naar hun eigen 
verkeerde verlangens. Hun verstand zegt: ‘Luister naar 
de wet van God.’ Maar hun lichaam is een slaaf van de 
zonde. 
Arme mensen! Kunnen ze ooit bevrijd worden van de 
zonde en de dood? Ja, dankzij Jezus Christus, onze 
Heer. Laten we God daarvoor danken! 
 
De mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd 
van Gods straf. Wij waren in de macht van de zonde en 
de dood. Maar de heilige Geest heeft ons uit die macht 

bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we het 
eeuwige leven. 
Wij waren in de macht van de zonde, en de wet kon ons 
niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij gered 
konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon kwam 
als mens op aarde, waar de zonde heerste. Want alleen 
zo kon hij de zonde verslaan. Op die manier heeft God 
een eind gemaakt aan de macht van de zonde. 
En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. 
Want wij worden geleid door de heilige Geest, en niet 
meer door onze verkeerde verlangens. 
 
Twee bijzondere diensten zondag 8 juli 
‘s Morgens hoopt Nathan Noorlander voor te gaan.  
De muziek wordt verzorgd door een kleine 
bandbezetting.  
Na de dienst is er voor de jeugd een Chillout! 
 
‘s Avonds gaat dominee van Dam uit Houten voor in 
een zangdienst, georganiseerd door V&T.  
Ook deze dienst wordt muzikaal begeleidt door de band 
Route 77. 
Wij hopen op twee mooie inspirerende diensten. 
Met vriendelijke groeten, V&T en Route 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Zondag 01-07-2018    

                     
Kleur:   Groen 
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Kindernevendienst: 
“Dankbare kinderen van God” 
Paulus legt uit dat God de Vader altijd al de bedoeling 
heeft gehad dat alle mensen zijn kinderen zouden  zijn. 
Het geheim dat God aan ons mensen heeft gegeven, 
zijn Zoon Jezus Christus, hoeft dan ook geen geheim te 
blijven. Je mag iedereen die je tegenkomt over Jezus 
vertellen. Hoe meer hoe liever juist. Laat andere 
kinderen maar zien wat Jezus in je leven betekent. 
Christus is het geheim: door Hem mogen wij Gods 
kinderen zijn. Hoe wonderlijk mooi: ons leven wordt 
hoopvol en goed. En God krijgt alle eer. 
 
Oproep voor het inleveren van kopij voor de  
“Uit eigen Kring” (laatste voor de vakantie) 
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl 
Uiterste inleverdatum 3 juli 2018 
Inleveren  graag op A5 formaat Lettertype:  
century Gotthic. 
Hartelijke groet van Elske 
 
 
 

 
 
Op 23 Juni was het tijd voor de jaarlijkse fietstocht van 
World Servants Waarder-Driebruggen.  
In de vroege morgen is de groep, 15 fiets(st)ers richting 
Culemborg vertrokken.  
Het was prachtig weer en de sfeer was opperbest. 
Eenmaal via het pontje in Culemborg aangekomen, met 
een tussenstop in IJsselstein, stond de bezemwagen er 
met een goed verzorgde lunch.  
In Culemborg sloten de laatste 4 mensen aan voor de 
50 km. terug naar Waarder.  
Na 25 km en het pontje weer een tussenstop in Lopik 
om de weg te vervolgen naar Waarder.  
Toen we weer in Oudewater kwamen was het hoog tijd 
voor een ijsje, want ja, de zon die brak door.  
Na het overheerlijke ijsje de laatste lootjes via 
Hogebrug afgelegd naar de fam. Kon in Waarder waar 
een heerlijke maaltijd op ons stond te wachten. 
Deze gezellige en sportieve dag heeft een bedrag van 
maar liefst € 6.400,00 opgeleverd! Iedereen die 
gesponsord heeft en op wat voor manier ook betrokken 
is geweest met het organiseren van deze dag; 
ontzettend bedankt!  
Zonder jullie was dit onmogelijk geweest. 
World Servants Waarder-Driebruggen 
 

 

Zomer 
Zwaluwen zwieren door de lucht 
Hoog daarboven;  
witte wolken 
aan een blauwe hemel 
Zij zijn het die vertolken,  
de macht en majesteit  
van de Schepper.  
 
Late zonnestralen 
Spreiden nu hun gouden 
gloed 
Verkondigen in alle talen, 
Uw Schepper leeft! 
Houdt goede moed. 


