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KERKDIENSTEN

Zondag 03-09-2017

Zondag 10-09-2017
Avonddienst - Zangdienst

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Ds. M.J. Zandbergen uit
Waddinxveen
Johan Kooiman
Arie Schüller
Zr. J. van Dieijen
Jannie en Aaldert Kon
Annemaria Kooi en
Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Zweo
Carl Griffioen
Gerrit Dijkstra, Bernhardstraat 62

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge

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:

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
’s Morgens lezen we Jesaja 49:1-7 en
Mattheüs 4:12-22
In de avonddienst lezen we Psalm 139: 7-12 en Efeze
3:10-20.
KINDERNEVENDIENST
“Jeremia koopt een akker”
De Babyloniërs dreigen binnen te vallen en Jeremia zit
gevangen. Dat is erg, maar ook verdrietig voor Jeremia
die zo goed doet wat God zegt.
Dan stuurt God zijn neef naar hem toe.
Hij moet een akker kopen. Wat heb je daar nu aan,
denkt Jeremia?
Dan begrijpt hij wat God wil zeggen: het komt goed met
Juda en Jeruzalem.
Nog even, dan mag hij in vrede op zijn land werken.

René van der Hoef
Hans van Vliet
Br. G. de Koning
Ria en Nico
Angelique Hoogendijk en Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
1/3 Jop, 2/3 eigen jeugd
Solidariteitskas
Sven de Koning

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
08-09: Zr. G. Nap-Soede, Pr. Marijkestraat 11, 3466 LK
Waarder, zij wordt 78 jaar.
09-09: Br. T.H. Kloosterziel, Pr. Maximalaan 8, 3466
LN Waarder, hij wordt 72 jaar.
Hemelse hoop is, anders dan aardse, niet iets
onzekers; het is juist alles wat gewone hoop niet is.
Betrouwbaar en zeker. Vast en onwrikbaar. Voor
eeuwig verankerd in God.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Bedankt
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle
goede wensen en kaartjes die we mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.
Jan Wouter, Joke, Brittney, Colin, Robin en Julian Pater
OMZIEN
Groot is het verdriet bij Gijs v.d. Neut, Pr.
Bernhardstraat 23, 3466 LR Waarder, en zijn gezin ,
nu hij bericht heeft ontvangen dat hij zeer ernstig ziek
is.
Een hard bericht, zo onwerkelijk en nauwelijks te
bevatten.
Met hen zijn wij stil en verdrietig... Dat hij kwaliteit van
leven mag ervaren met veel liefde rondom.

Mw. S. van Vliet – van der Klis (Doormanstraat 5, 3465
KD Driebruggen) kwam ongelukkig ten val en brak haar
ellenboog. Zij is geopereerd en mocht weer thuis
komen. Wij wensen haar geduld en een voorspoedig
herstel.
Mw. N. Nap-van Woudenbergh (J. Bijlhof 16, 3466 NW
Waarder) is deze week geopereerd aan haar heup in
Nijmegen. De operatie is geslaagd en ze mag
binnenkort weer naar huis.
Van harte wensen wij haar beterschap, vertrouwen en
een goed herstel.
Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh
Meer dan een derde van Bangladesh en Nepal staat
onder water en het regent nog steeds.
Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste
overstroming sinds 1988.
De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de
heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan
uitgroeien.
De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie.
Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak,
veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen,
levensonderhoud en adequate voeding.
Kerk in Actie en ICCO bieden hulp in het getroffen
gebied.
Met helikopters worden water en voedsel geleverd in
gebieden die door het water zijn afgesloten van de
buitenwereld en het leger probeert mensen die op hun
daken vastzitten te redden.
De ZWEO heeft € 500,00 overgemaakt om het werk
van Kerk in Actie in Nepal en Bangladesh te
ondersteunen.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 8 september 2017
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 6 september bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564
Basiscatechisatie
Beste jongens en meisjes van groep 6 , 7 , 8 van de
basisschool en klas 1e van het voortgezet onderwijs.
27 augustus zijn we weer begonnen met de
basiscatechisatie en dan gewoon weer om de 2 weken.
Tot en met zondag 10 september zijn ook de kinderen
die naar de 2e klas van het voorgezet onderwijs gaan
welkom.
Op zondag 10 september willen we met elkaar
afscheid nemen van de kinderen die naar de 2e klas
van het voortgezet onderwijs gaan en doen dit na de
kerkdienst, dit zal tot ongeveer 14.00 uur duren.
Natuurlijk vinden wij het ook leuk om jullie allemaal
weer te zien
Joke, Carel, Peter en Rob

Afscheid Ds. De Goede
Zondag 10 september gaat Ds. De Goede met
emeritaat en neemt hij afscheid van de kerk in
Werkendam
Hij is daar predikant sinds 1996 en neemt dus na 21
jaar afscheid. Daarvoor was hij als predikant verbonden
aan onze gemeente.
De afscheidsdienst wordt gehouden in de
Maranathakerk en deze begint om 10.00 uur.
Hij zou het op prijs stellen als er ook mensen uit onze
gemeente daarbij aanwezig zouden zijn.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te
drinken en persoonlijk afscheid te nemen.
Ontvangst
Volgend weekeinde komt onze partnergemeente uit
Oraniënbaum weer op bezoek. Zij hopen vrijdag 08-092017 om ± 16.30 uur in Waarder aan te komen.
U bent van harte uitgenodigd om de gasten met koffie
en wat lekkers te ontmoeten.
Uitnodiging
Tijdens de open monumentendag zaterdag 09-09-2017
zal de Brugkerk in Nieuwerbrug geopend zijn.
Er zullen dan in de kerk diverse kunstwerken van
meerdere kunstenaars te bezichtigen zijn.
Om ± 10.30 uur zullen 2 kunstenaars aanwezig zijn om
o.a. aan de mensen uit Oraniënbaum uitleg geven over
de door hun gemaakte kunstwerken.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te
zijn.
GEVRAAGD : Vrijwilligers voor de maandagavond
De scholen zijn de afgelopen weken weer gestart.
Ook de lessen Nederlands voor de asielzoekers in
Kerverland.
O.a. door gezinshereniging hebben zich voor de
komende maanden 12 mensen aangemeld, die graag
begeleid willen worden bij het huiswerk maken.
Er zijn nu voor de maandagavonden t/m november
dringend mensen nodig, die de asielzoekers op een
gezellige manier willen helpen bij hun huiswerk maken.
Voor nadere inlichtingen en opgave kunt u zich melden
bij Wijnie Boogert, tel. 502402 of e. aboogert@solcon.nl
Uitnodiging classicale commissie Kerk en Israël
Zij organiseren jaarlijks enkele avonden met een thema
over Israël.
Woensdag 13 september a.s. is er een lezing door
Ds. Kees van Velzen met het thema “Het leven van
Jeremia” in De Brug, Willem de Zwijgersingel 1 in
Gouda. Aanvang 19.45 uur, inloop 19.15 uur.
Heeft u iets te melden……..
Is er iemand naar het ziekenhuis gebracht, heeft
iemand behoefte aan een bezoek, heeft iemand iets te
vieren of……………….vul zelf maar in, geef dit door
aan de scriba.
Zij zorgt dat er aandacht aan wordt geschonken of dat
er iemand op bezoek gaat.
Nu wij even geen predikant hebben moeten we elkaar
attenderen en alert zijn.
Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat
alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde in zorg en in
pijn, als uw kerk die waarachtig wil zijn.

Startweekend 2017 heeft als thema:

Oproep voor het startweekend
Het organiseren van het startweekend komt niet meer
alleen op de schouders van V&T te liggen, maar de
taken zijn nu wat verdeeld . Zo ook de startzondag: die
wordt nu ingevuld door de ZWEO-commissie.
Wij hebben dit keer gekozen voor een
High Tea. En om de kosten daarvan wat te drukken,
hebben wij uw/jouw hulp hard nodig om deze middag
zo gezellig en lekker mogelijk te maken en wordt er
door ons gevraagd of u/jij voor deze middag ook wat wil
maken e/o bakken. Daarom staan er zondag 3 en
zondag 10 september 2 commissieleden na de dienst
bij de uitgang met intake-lijsten, zodat u uw naam
daarin kunt vullen bij een hapje die u wil gaan maken
voor die middag.Want vele handen maken licht werk
toch? Met elkaar maken wij er een gezellig weekeind
van.Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De ZWEO – commissie.
Activiteit voor de jeugd op 15 september
(startweekend)
We willen het nieuwe seizoen spectaculair starten met
elkaar! We gaan dit jaar naar de Uithof, waar we gaan
skiën en ... de rest verklappen we nog niet.
Zorg ervoor dat je warme kleren mee hebt voor het
skiën en handschoenen. En neem ook je zwemspullen
mee. We vertrekken om 18.30u en om 24.00u is het
programma afgelopen.
Voor wie? Jeugd vanaf de middelbare school.
Geef je voor 1 september op via
jeugdouderlingen@pknwaarder of stuur een berichtje
naar Maartje: 0620253957
STARTWEEKEND – activiteit voor de kinderen van
de basisschool
Vrijdag 15 september is er weer een gezellige middag /
avond voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de
basisschool. We hebben een leuk programma met
binnen en buiten activiteiten en we gaan ook met elkaar
eten. We starten om 17.00 uur en om 20.00 uur mogen
jullie weer opgehaald worden. We willen graag weten
hoeveel kinderen er zullen komen.
Geef je daarom uiterlijk 11 september op bij:
Sonja Seeleman (familieseeleman@hotmail.com of
0348-502565) Laura van der Laan (ronaldlaura@tele2.nl of 06-24412800)
Bericht aan ouders
I.v.m. de activiteiten is het echt van belang om uw
kind(eren) op te geven. Zonder opgave bestaat de kans
dat uw kind niet mee kan doen.
Voor bij de activiteiten is extra hulp altijd welkom.
Wilt u komen helpen, geeft u dit dan aan ons door.
Wij hebben er zin in, tot 15 september!!
Sonja, Els en Laura

Programma van zaterdag 16 september a.s.
Op zaterdagmorgen is er voor ons een OPEN HUIS
op de kaasboerderij van Johan en Daniëlle Verhoef in
Nieuwerbrug.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Schouw met
eigen vervoer.
Bij goed weer gaan we op de fiets, als het regent, gaan
we met de auto.
Ter plekke bekijken we dan wel wie er met elkaar kan
meerijden.
Naar verwachting zijn we rond 12.30 uur weer terug in
Waarder. Deelname is gratis.
Zaterdagavond is er een barbecue, waarvoor we
iedereen van harte uitnodigen!
Het begint om 18.00 uur. De deelnemers kunnen
zowel in de Schouw, als buiten op het grasveld achter
de Schouw terecht, waar tenten neergezet worden
De kosten zijn € 15,00/pp voor
kinderen t/m 12 jaar is het gratis.
AUB gepast betalen op
de avond zelf.

Graag voor beide activiteiten vooraf opgeven.
We staan op zondagmorgen 3 en 10 september, VOOR
de dienst, met intekenlijsten bij de ingangen.
Telefonisch of per e-mail is ook mogelijk bij
Nel Geerlof: tel. 761199, e-mail: nelgeerlof@gmail.com
of bij Anneke Albregts: Tel: 500538, e-mail:
anneke_albregts@kpnplanet.nl
Data Bijbelkringochtenden
Ds. Piet van Midden is
bereid gevonden om
gedurende de periode dat
wij geen vaste predikant
hebben, de maandelijkse
Bijbelkringochtenden te
leiden.
Daar zijn we erg blij mee!
Het is, als vanouds op donderdagmorgen in de Schouw
van 9.00- 10.45 uur.
Voor dit jaar zijn de volgende datums vastgezet:
21 september,
26 oktober,
30 november en
21 december.
Iedereen die belangstelling heeft is van harte
uitgenodigd.
Commissie Vorming en Toerusting

