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KERKDIENSTEN

Zondag 04-12-2016
e
2 advent – Sing In

Zondag 11-12-2106
e
3 advent m.m.v. Orpheus (Oekraïne)

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Ds. .J. Versloot
Kees Romijn
Erick Versloot
Br. R. Schakel
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Marijke Kasius,
Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Pastoraat
Solidariteitskas
Thomas Romers
Erick Versloot – 20 jaar predikant

Ds. D.J. Versloot
Ds. Y.Hsu uit Baambrugge
Martin Mans/Dirk Jan Warnaar
Jaap van Leeuwen
Br. N. van Esschoten
Nel en Aart van Drie
Linda Vendrig en Corine de Wit

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
Beamteam
Bloemen uit 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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE EREDIENST
'Waar draait het om?!
Op die belangrijke vraag hebben
de tieners van de catechese –
op eigen initiatief – Zélf een dienst
samengesteld vanavond.
Zélf ontvangen zij ons
vanavond, zélf
begeleiden ze de
liederen uit opwekking op hun gitaren,
zélf spelen ze een mooi intermezzo op
de vleugel, zélf hebben ze een filmpje

Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Solidariteitskas
Kerk
André Bandell

met elkaar gemaakt en geven ons ook nog een
kadootje mee...
Kortom: komt allen! – komt allen!
Volgende week zien we uit naar een bijzondere
morgendienst waaraan het wereldberoemde
mannenensemble Orpheus medewerking zal verlenen!

HET THEMA IN DE KOMENDE ADVENTSTIJD EN
KERST IS “DE WERELD OMGEKEERD.
Advent is een tijd van verwachten.
De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld
omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid
van zelfsprekend zullen zijn.
In Jesaja en Matthëus, komt dat verlangen naar voren.
Op verschillende manieren en verschillende tijden,
vertellen de profeten hier over de wereld omgekeerd.
Visioenen vol Hoop en vrede.
Als symbool is gekozen voor de spiegel.
In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen
is. De achterkant van de schikking is alleen te zien in de
spiegel.
De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die
onlosmakelijk verbonden zijn met leven.
Hoe dichterbij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas
op de spiegel.
Het Licht van de kaars geeft extra glans.
Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over
vrede, over een wereld omgekeerd.
In Jezus is die droom een breekbare werkelijkheid
geworden.
Met kerst vieren we “Het Licht schijnt in de duisternis”
en Gods belofte van vrede en heelheid.
Op deze tweede adventszondag horen we over het
visioen van vrede en hoe het visioen handen en voeten
kan krijgen.
Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig
bloemen te zien- waar je alleen voor je zelf leeft bloeien
weinig bloemen.
Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de
aarde.
Dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
zien
wat licht brengt
doen wat
gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld
Goede God
leer ons
het visioen te leven
KINDERNEVENDIENST
Rachab kiest voor God en houdt vol
Rachab woont in de stad Jericho en zij ziet twee
mannen. Deze mannen horen bij het volk Israël en zijn
dus vijanden van de mensen in Jericho.
Toch helpt Rachab de mannen, want ze weet dat hun
God heel sterk is.
Ze verstopt ze in haar huis, zodat de soldaten in de
stad ze niet vinden.
Als de mannen weggaan, vraagt ze of zij haar ook
willen redden. Dat beloven de mannen en dat gebeurt
ook.
Rachab hoort daarna bij het volk Israël, omdat ze in
God gelooft.

Kindernevendienst XL voor de groepen 1 t/m 6
Volgende week zondag, 11 december, is er een
kindernevendienst XL. Dat betekent dat we nog meer
tijd hebben om naar een verhaal te luisteren, iets moois
te maken en spelletjes te doen. Kom je ook?
De kinderen gaan wel mee naar de kerkdienst, maar we
gaan eerder naar achteren voor de kindernevendienst.
Landelijke Collecte 4 december 2016: Toerusting
van vrijwilligers in het pastoraat.
Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk
genoemd.
Het krijgt vorm in de plaatselijke gemeenten.
De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen.
Nu steeds minder mensen deel uitmaken van een
kerkelijke gemeente, zoeken we naar nieuwe vormen
van pastoraat, bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en
doelgroepgericht.
Mensen die zich inzetten voor het pastoraat rust de
Protestantse Kerk toe via trainingen, handreikingen en
via de jaarlijkse Landelijke Pastorale Dag waar
deelnemers tal van workshops kunnen volgen.
Met de opbrengst van deze collecte kunnen nog meer
vrijwilligers begeleid en toegerust worden.
Geeft u ook?
Bij voorbaat dank namens de diaconie!
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Zieken:
Mop Kastelein (Julianastraat 24, 3466 LH Waarder)
onderging afgelopen week een ingreep in het
ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.
Van harte wensen wij hem een goed herstel.
Ook Mirjam van Blotenburg – Baas (Wilhelminastraat
33, 2811 TT Reeuwijk) was opgenomen in het
ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis en wacht
verder onderzoeken af.
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 Henk, Lisa en Gijs en de families
Pak en den Boer nu we afscheid moeten nemen van
Johanneke den Boer-Pak (Esdoornstraat 9, 3465 JL).
Velen zijn er door geraakt. Dat we haar, zo'n jonge
vrouw, moeder, dochter, zus en vriendin nu al moeten
missen.
In de dienst van zaterdag 11.00 uur staat haar
trouwtekst centraal: zo blijven dan geloof, hoop en
liefde, deze 3 maar de meeste is de liefde...
Ook leven we mee met allen die Adriaan den Boer
(corr. adres: Harry Mulischstraat 28, 2251 ZJ
Voorschoten) moeten missen.
Hij woonde de laatste periode in de Hanepraij in Gouda
en is daar na een liefdevolle verzorging overleden.
Afgelopen woensdag namen wij afscheid in een volle
aula op de begraafplaats en is hij in het familiegraf
bijgezet.

Ons meeleven is ook met Hetty en Reinier en Reinoud
van Meijeren-van Vreedendaal (Laageind 39, 3465 KH)
die deze week afscheid moeten nemen van de moeder
van Hetty en oma.
Jarig:
06-12-2016: Zr. G.R. van Baren-Nap, De Groendijck 6,
3465 JB Driebruggen, zij wordt 71 jaar.
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we
hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we
niet zien. Hebreeën 11:1
Van harte gefeliciteerd
AGENDA:
04-12-2016: In de kerkzaal, na de morgendienst
Gelegenheidskoor gaat oefenen.
04-12-2016: Verzamelen in de Schouw,
Sunday Morning Chillout, na de
morgendienst
04-12-2016: Na de Jeugddienst vanavond:
18+ groep catechese o.l.v. Ds. Versloot
07-12-2016: 20.00 uur Laageind 2: Moderamen
08-12-2016: 19.30-20.30 in de Schouw
Catechese voor jongere tieners
08-12-2016: 09-00-10.30 en 20.30-22.00 uur
Bijbelkringen waarbij we de lezingen van
a.s. zondag van nabij beschouwen in de
Schouw.
Een ieder is welkom en kan eens komen
kijken
09-12-2016: 20.00 uur in de Schouw
Met elkaar aan tafel
Kinderoppas
Al een aantal weken heeft er een oproep in de
nieuwsbrief gestaan voor extra hulp bij de oppas .
Helaas hebben hier zich weinig nieuwe oppassers voor
aangemeld.
Nu is het idee ontstaan om de ouders in te roosteren
die regelmatig hun kind(eren) bij de oppas brengen
zodat er weer voldoende oppassers zijn om een rooster
te maken.
Je bent om de 8 - 10 weken aan de beurt bent om op te
passen.
Mocht je het hier niet mee eens zijn, bel of mail even
naar Rob (tel: 0348-502021 ) of via e-mail:
rob.kastelein@spie.com
Bovenstaande mededeling is in de kerkraad besproken.
Ontvangen bijdragen dankstondcollecte
We hebben als kerk de volgende nagekomen bijdragen
ontvangen voor de dankstondcollecte:
2x enveloppe met € 50,00 in de collectezak.
We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Gert Jan Hagoort
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 9 december 2016 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 7 december 2016 bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564

Www.PKNWaarder.nl
Marlies de Gier is al jaren onze webmaster.
Marlies wil hiermee stoppen.
We zijn daarom op zoek naar iemand die als vrijwilliger
onze webmaster wil zijn.
Als je het zou willen zijn maar misschien nog een
cursus of training zou willen hebben hiervoor, dan willen
we daar best medewerking aan verlenen.
Wil je onze webmaster worden of meer weten over
deze rol, wil je dan contact met ons opnemen?
Ik hoop op veel respons.
Nico Groot (T: 06-23979191,
E: nicogroot@hotmail.com)
BAIE DANKIE
Op 13 oktober waren wij 40 jaar getrouwd.
Wij genoten toen van een prachtige rondreis door Zuid
Afrika. Thuisgekomen waren wij blij en verbaasd over
de grote stapel felicitatiekaarten die op ons lag te
wachten. En er kwamen er steeds meer bij…
Daarom, op z’n Afrikaans: BAIE DANKIE voor alle
kaarten, bloemen en felicitaties.
Theun en Esther Dijkstra
Kerstsamenzang in Nieuwerbrug
18 december 2016 is het 4e adventszondag.
In de Brugkerk in Nieuwerbrug vindt er om 15.00 uur
een Kerst-samenzang plaats.
Door samen te zingen komt Kerst dichterbij.
Heel veel bekende kerstliederen worden gezongen,
slechts onderbroken door een 3-tal korte gedichten.
Deze samenzang wordt georganiseerd door de
Christelijke Zangvereniging Nieuwerbrug.
Medewerking wordt verleend door het project Kerst
Kinderkoor uit Zegveld en Warno Ruting die de
begeleiding op orgel en piano op zich neemt.
Pia Schütz heeft de algehele leiding en zal ook een
aantal solo’s zingen.
Toegang is gratis, maar er is wel een collecte voor de
onkosten.
Welkom !!! 18 december 2016, 15.00 uur

Als leden va de World Servants hebben wij (en onze
familieleden) langs de deuren aardappels verkocht in
Driebruggen en Waarder.
Velen van u kochten aardappels!
Er waren zelfs mensen die geen aardappels kochten
maar ons aan de deur spontaan een royale gift
meegaven!!!
We willen alle mensen die ons, door het kopen van de
aardappels of door een gift hebben gesteund, heel
hartelijk bedanken.
Er volgen nog meer acties de komende tijd, maar we
houden u op de hoogte!
Hartelijke groet van : de World Servants groep.

