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Zondag 02-07-2017
Doopdienst/Herman Singers
Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Zr. B. de Koning-de Ronde
Nel en Aart van Drie
Annemaria Kooi en
Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Solidariteitskas
Matthijs Kooi
Cees v.d. Berg, Kastanjelaan 37

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
Vanmorgen kijken we uit naar de bediening van de
heilige doop die is aangevraagd voor
Guus, zoon van Maartje en Gerben de Groot-van
Esschoten, Bernhardstraat 65, 3466
LG Waarder.
Hen, familie en vrienden heten we bijzonder welkom!
Speciale medewerking wordt verleend door
The Herman Singers en we staan stil bij de
overstap van de kinderen op school en de world
servants die worden uitgezonden.
Ook zingen we de lievelingsliederen van de jubilerende
bruidsparen Teun en Hennie Kloosterziel-Belo en
Kees en Wilma de Vink-Lam.
Na afloop is er koffie, thee en limonade en gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

Zondag 09-07-2017
Avonddienst - Zangdienst
Ds. J.L. van der Wolff uit Amsterdam
Ds. D.J. Versloot
Jaap van Leeuwen
Erick Versloot
Br. N. Groot
Roos van Esschoten
Angelique Hoogendijk en Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Onderhoudsfonds
André Bandell

Volgende week
zondagavond een
zangdienst rondom goud
van oud.
In de liedbundel Hemelhoog
staan veel oude bekende
liederen, o.a. uit Johannes de Heer en Glorieklokken.
Die gaan we zingen en u hoort het verhaal achter de
liederen... Van harte welkom!
KINDERNEVENDIENST
“Farao geeft zich niet over”
De plagen worden steeds zwaarder voor de
Egyptenaren, maar farao lijkt niet van plan zich
gewonnen te geven aan de God van Israël. Soms geeft
hij bijna toe, maar als de plaag voorbij is, wordt zijn hart
nog harder dan het al is. Hij laat Israël niet in vrijheid
gaan en gaat zo door met zondigen.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
08-07: Dhr. G. van Selm, Westeinde 15, 3466 NK
Waarder, hij wordt 83 jaar.
Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus
Jezus zijn genade heeft geschonken.
(1 Korintiërs 1:4)
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubileum
07-07: Wilma en Kees de Vink-Lam, Kosterdijk 2,
3466 LC Waarder, 40 jaar getrouwd.
Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen,
alles heeft in Hem zijn doel, Hem komt de eer toe tot in
eeuwigheid (Rom. 11:36)
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Als gemeente delen we
lief en leed
Er staat een schaapje:
Rien en Ilse Schakel -van
Welzen (Margrietstraat
6,3466 LL) zijn verblijd
met de geboorte van hun
zoon Jezra,
broertje van Jesse, Joël,
Jeftha en Joshua.

tel. 501346 of e-mail :
Gaat u mee?

jetty.bazuin@gmail.com

met een groep volwassen
naar Burkina Faso?
Samen bouwen aan
verandering. We gaan
helpen in een
woonvoorziening voor vrouwen die verstoten zijn uit
hun dorpen omdat ze verdacht worden van hekserij;
Wij betalen zelf onze reis en gaan geld inzamelen voor
de (bouw)activiteiten.
Geïnteresseerd?
Meer informatie staat in de laatste ‘Uit eigen Kring’.
Of neem gerust contact op met Rineke Bode via
rinekebode@hetnet.nl of 06-30444330.

Arno Neuteboom, zoon van Cor en Cootje Neuteboom,
Bernhardstraat 54, 3466 LV Waarder, is erg ziek, maar
zijn situatie is stabiel.
Wij leven mee in hun zorg om en met Arno.
God geeft jou
Wij leven mee met Roos Spanenburg, Doormanstraat
9, 3465 KD Driebruggen, zijn gezin, familie en vrienden
nu hij ernstig ziek is.

voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach

Arry Hoogendijk , Gruttolaan 9, 3465 KK Driebruggen,
is getroffen door de ziekte van Hodgkin en heeft
inmiddels de eerste week kuren doorstaan.

voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijd een zegen

Cees van den Berg (Kastanjelaan 37, 3465 TC) is weer
thuis uit het ziekenhuis en met hem zijn we dankbaar
voor de geslaagde operatie aan zijn heup

voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen

UITZIEN
Vrijdag 7 juli 19.00 uur
Weeksluiting Huiskamer van Waarder

voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Zondagavond 9 juli 18.30 uur
Zangdienst met na afloop koffie drinken
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 3 juli 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: Century
Gotthic.Hartelijke groet van Elske
Partnergemeente uit Oraniënbaum
komt op bezoek
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september hoopt onze
partnergemeente uit Oraniënbaum ons in Waarder/
Driebruggen en Nieuwerbrug weer te komen bezoeken.
De gasten uit Oraniënbaum willen de mensen in
Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug graag beter
leren kennen.
Wilt u ook met onze gasten nader kennismaken en hebt
u tijdens dit weekeinde 1 of meer slaapplaatsen, dan is
dit een prima gelegenheid om de mensen uit
Oraniënbaum beter te leren kennen.
U kunt zich opgeven bij :
Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7,

