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KERKDIENSTEN

Zondag 02-04-2017

Zondag 09-04- 2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Ds. P.J. van Midden
Ds. M.J. Zandbergen

Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk

Kees Romijn
Martijn van de Weerd
Br. R. Schakel
Nel en Aart van Drie
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
André Bandell
Mw. Hagoort -Groenesteijn
Mr. v. Vollenhovenstr. 10

Ds. D.J. Versloot , Belijdenisdienst
Ds. J. de Jong uit Baambrugge,
Zangdienst
Addo Dam
Martijn van de Weerd
br. N. van Esschoten
Roos van Esschoten
Corine de Wit en Linda Markus
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Solidariteitskas
Sven de Koning

KERKDIENSTEN
Voorganger (19.30 uur)
Organist (19.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
e
1 collecte
Beamteam

Witte donderdag 13-04-2017
Ds. D.J. Versloot
Hans van Vliet
Zr. H. van Duuren
Nel en Aart van Drie
40 dagen project
Carl Griffioen

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
VIJFDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd, horen we
van Ezechiël over het visioen van de dorre
doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke
Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de
dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende
windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en
doods lijkt.
Sta in je kracht. Zie, hoe wat dor is tot leven komt wat
dood lijkt, sta op, Gods levensgeest blaast kracht in.

Goede Vrijdag 14-04-2017
Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers
Br. A. van Achterberg
Jannie en Aaldert Kon
Kerk
Frank van Duuren

Stille Zaterdag 15-04-2017
Ds. D.J. Versloot
Arie Schuller
zr. J. Bazuin
Ria en Nico v. Esschoten
40 dagen project
Ellen Hagoort

KINDERNEVENDIENST
“Jezus wordt ondervraagd door Pilatus”
Pilatus ondervraagt Jezus en weet heel zeker dat Hij
onschuldig is. Toch durft Pilatus Jezus niet vrij te laten.
Hij hoopt dat de mensen er zelf voor zullen kiezen dat
Jezus vrij moet komen. Ze zullen toch niet voor een
boef als Barabbas kiezen? Toch gebeurt dat.
Jezus blijft gevangen en zal aan het kruis komen.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
08-04: Mw. M.A.J. Verdouw-Plomp, Hoogeind 46, zij
wordt 70 jaar.
Op het moment dat Jezus stierf, verliet God Hem en
had Hij niemand meer. Jij mag je echter altijd verzekerd
weten van Zijn aanwezigheid. Je bent nooit alleen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

AAN DE GEMEENTE WORDT BEKEND GEMAAKT:
Het is met grote vreugde en
dankbaarheid dat de kerkenraad
bekend maakt dat openbare
geloofsbelijdenis is aangevraagd
op Palmpasen
9 april om 09.30 uur door:
Anna Lodder, W. Alexanderstraat 45, 3466 LW
Chantal Postma, Kastanjelaan 3, 3465 TC
Jos Lodder, W. Alexanderstraat 45, 3466 LW
Robin van Duuren, Kastanjelaan 53, 3465 TCW.
Tim van Os, De Zaan 34, 3448 BS Woerden
Max den Besten, J. Bijlhof 22, 3466 NW
die daarbij ook de heilige doop heeft aangevraagd.
Laten we met hen en hun familie en vrienden toeleven
naar dit feest!
OMZIEN
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie onbepaalde
tijd opgenomen in Curium, afd. Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest. Wij
leven mee met haar en haar familie.
Paasgroetenactie 2017
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema:
sterk en dapper.
Vandaag kunt u een kaart meenemen, ondertekenen en
versturen (vóór 6 april, dan is de kaart op tijd voor
Pasen).
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt -vanwege de privacy- toch mag u ervan
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt,
gedetineerden erg goed doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen
versturen! Uw diaconie.
DOOPTERUGKOMAVOND
Woensdag 5 april 20.00-22.00 uur
in de Schouw: Doop-terugkomavond in de Schouw voor alle
gemeenteleden die 4-12 jaar
geleden een kind lieten dopen. Een
avond vol inspiratie, uitwisseling
van ideeën rondom
geloofsopvoeding en gezellige ontmoeting o.l.v. de
jeugdouderlingen en ds. Erick Versloot
PALMPASENSTOKKEN MAKEN
Het is inmiddels een goede traditie
geworden:
Op vrijdagmiddag 7 april 16-17 uur
gaan we Palmpasenstokken
maken in het jeugdgebouw in de
Schouw. Alle kinderen zijn welkom
om een Palmpasen stok te komen maken.
Voor materiaal wordt gezorgd!

Opa's en oma's, ouders en andere belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd om mee te komen helpen,
ook om stokken te maken voor kinderen die
palmzondag in de kerk komen!
Op Palmpasen wordt het resultaat zichtbaar en mogen
de kinderen hen daarna meenemen of aan iemand
schenken. De toegang en deelname is gratis!
Welkom! De jeugdouderlingen en ds. Erick Versloot
Paasgroet naar Oraniënbaum
Door omstandigheden is
het tekenen van de
paasgroet aan
Oraniënbaum verplaatst
naar zondag 9 april.
U kunt dan na de
kerkdienst tijdens het
koffiedrinken weer uw
naam op een kaart
zetten die als gezamenlijke paasgroet naar onze
partnergemeente in Oraniënbaum gestuurd zal worden.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 7 april 2017
(14 april is Goede
Vrijdag) gaan we
“Met elkaar aan tafel” in
de Schouw.
De maaltijd voor
alleenstaanden/
alleengaanden begint om 18.00 uur en duurt tot
20.00 uur. Bijdrage € 5,00 per persoon.
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 5 april 2017 bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564
Voorjaarsconcert OBK Driebruggen
Op zaterdag 8 april geeft Muziekvereniging Oefening
Baart Kunst uit Driebruggen haar traditionele
voorjaarsconcert in de PKN Gereformeerde kerk
Waarder.
In het voorprogramma treden de saxofoongroep, de
koperleerlingen en de slagwerkgroep op.
Zij hebben hiervoor een aantal fraaie stukken
ingestudeerd.
Na de pauze treedt het grote orkest op onder leiding
van Mark van Mil.
Het concert begint om 20.00 uur. De zaal is om 19.30
uur open. De toegang is gratis.

BACHCANTATE IN DE ARK,
REEUWIJK-BRUG!
Zaterdag 8 april 2017 om 16.00 uur
wordt Cantate BWV 73: “Herr, wie du
willt, so schicks mit mir” van Johann
Sebastian Bach uitgevoerd door
Orkest ‘ Intermezzo’ Goudse
Oratorium Vereniging ‘Laus Deo’ o.l.v. Gerben Budding
met sopraan Elsbeth Vogel en tenor Teun van Dijk
m.m.v. ds. David van Veen Toegang: gratis.
Er is een uitgangscollecte In een korte viering luisteren
wij naar de cantate en zal ds. David van Veen in een
meditatie stil staan bij de tekst en de muziek.

