Nieuwsbrief
Zondag 4/11 juni 2017
Kleur: Rood

Predikant:
Scriba:
Beheerder:
Koster:
Beamerteam:
Wifinaam:
Wificode:
Nieuwsbrief te lezen op:
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KERKDIENSTEN

De Geest verheerlijkt Gods Zoon,
Die altijd in Gods kinderen woont.
Zó zijn de Vader, Zoon en Geest
aanwezig op het Pinksterfeest !

Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955,
e-mail: erickversloot@hotmail.com
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e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
e-mail: koster@pknwaarder.nl
e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
pknwaarder
0348502275
www.pknwaarder.nl
Margreet Bik
Tel: 0348- 503405
(wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

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

Zondag 04-06-2017
Pinksteren, m.m.v.
Gretha Bregman-Hoving
Ds. D.J. Versloot
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Tjeerd Kiers
Piet van Rikxoort
Zr. H. Steenbergen
Jannie en Aaldert Kon
Mirjam en Jenny van Blotenburg

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6

Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Wij gaan voor even uit elkaar
Project Rik en Caroline Mager
Orgelfonds
Frank van Duuren
Joke den Boer, Kastanjelaan

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
Vandaag is het de 50e paasdag, Pinksteren, de
uitstorting van de Heilige Geest en de
verjaardag van de kerk..
De kleur is rood – van het vuur van de Geest!
Vanmorgen nemen we afscheid als stagiaire van
Gretha Bregman – Hoving, waarmee wij
het afgelopen seizoen een prachtige tijd hebben
beleefd. Afgelopen week kreeg zij voor
haar eindverslag een waardering vanuit de
studiebegeleiding van 9,1!
Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel
geluk en bedanken haar voor haar inbreng in ons
midden. Gretha trakteert op iets lekkers bij de koffie –
dus blijft allen en er is gelegenheid persoonlijke
woorden uit te wisselen.

Zondag 11-06-2017
Avonddienst - Zangdienst

Zondag 18-06-2017

Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Ds. D.J. Versloot
Addo Dam
Erick Versloot
Br. C.v.d. Wind
Roos van Esschoten
Wil Kastelein/Tiny Schouten

Ds. A.P. de Graaf uit Liere n
Ds.J. de Jong uit Baambrugge
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Zr.M.de Groot-v. Esschoten
Gea en Teus Kon
Alinda Kooistra/Linda Markus/
Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 5 en
basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Tulipan
Sven de Koning

Wij gaan voor even uit elkaar
Jeugd
Kerk
Matthijs Kooi

PINKSTEREN 2017
We zien een open bouwwerk van bamboe, als een huis
dat in de steigers staat. Dit geeft aan dat men bijeen
was in een afgebakende ruimte, in afwachting van de
Trooster. De Heilige Geest vervult een ieder en dat uit
zich in vuurtongen de gloriosa bloemen.
De vrouwenmantel dat mensen in beweging komen.
De Geest laat zich niet tegen houden, maar breekt zelfs
door de taal barrière heen, een ieder hoort het Woord in
zijn eigen taal.
KINDERNEVENDIENST 04-06-2017
“De boodschap van de Redder”
Geloven is vertrouwen op de boodschap van de
Redder. Geloven is iets dat God in zijn
genade geeft. Hij geeft geloof, Hij geeft kracht, Hij
vergeeft ons. God weet dat wij niet volmaakt zijn.
Geloven gaat met vallen en opstaan. Daarom komt de
Geest ons helpen en troosten. Het lukt niet altijd om
goed te zijn, om God blij te maken.
De Geest zegt: gewoon proberen, gewoon je best doen.
Daar is God blij mee!

KINDERNEVENDIENST 11-06-2017
“Kijk maar, ik ben er echt”
Mozes vind het heel moeilijk. Hij heeft van God de
opdracht gekregen, de mensen van Israël uit Egypte te
halen. Hij denkt dat hij het niet kan en zeker niet alleen.
Hij heeft hulp nodig.
Daarom laat God door twee wonderen aan Mozes zien
dat Hij er bij is, dat Hij Mozes zal helpen. En Mozes
mag Aäron, zijn broer meenemen om voor hem het
woord te doen. Samen gaat het beter. En het werkt.
De Israëlieten vinden Mozes een goede leider.
Ze vertrouwen hem en doen wat hij zegt.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
06-06: Mw. W. den Boer Pr. Maximalaan 37,
3466 LP Waarder, zij wordt 85 jaar.
15-06: Dhr. J. van Dijk, Kerkweg 49, 3465 JH
Driebruggen, hij wordt 72 jaar.
Gods genade is iets heel bijzonder; ze gaat lijnrecht
tegen het gangbare in. Genade geeft je niet wat je
verdient maar wat je niet verdient.
Liefde. Redding Eeuwig Leven.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
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.
Huwelijksjubileum:
03-06-2017: 40 jaar getrouwd
Piet en Nel Geerlof, Abeelhof 15, 3465 TL Driebruggen
07-06-2017: 50 jaar getrouwd
Dankbaar en blij zijn Kees en Nel Nap, J.E. Bijlhof 16,
3466 NW Waarder, samen met hun kinderen en
kleinkinderen dat zij dit jubileum mogen gedenken.
Soms zie je zelf niet altijd wat voor moois God voor je in
petto heeft. Vaak moet je een blik achterom werpen om
dan tot de ontdekking te komen: God heeft grote dingen
gedaan. Dan mag je zeggen God, dank U wel.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Huwelijk:
Corné de Gier en Jony Hanemaaijer, Wantslag 17,
3421 KA Oudewater trouwen 16 juni a.s. om 14.15 uur
bij ons in de kerk.
Het leven gaat soms anders dan je denkt,
Dán is er één die wijsheid schenkt.
Hém kun je altijd vertrouwen
Hij geeft je de fundering waarop je je huwelijk kunt
bouwen. En hoe jullie leven ook zal verlopen, de weg
naar God blijft altijd open.
Namens ons allen een fijne dag toegewenst.
UITZIEN
Donderdag 8 juni: 12.00-13.30 uur
Kring omgaan met verlies, de consistorie –
Vrijdag 9 juni 18.00-20.00 uur
Samen aan tafel in de Schouw
Zaterdag 10 juni: 20.00 uur
Concert in ons kerkgebouw

Zondag 11 juni: 18.30 uur
Zangdienst de wereld rond, rondom de vleugel
Woensdag 14 juni: 20.00 uur
Moderamen
Donderdag 15 juni: 09.00-10.30 uur
Bijbelleesgroep (alleen ochtendkring)
Vrijdag 16 juni 19.00 uur
Weeksluiting in de Huiskamer van Waarder
Zaterdag 17 juni
World Servants fietstocht
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 9 juni 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 7 juni bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564
Kerk schoonmaken
Het komt er weer aan de kerk vloer vraagt weer om een
goede beurt.
Op 26 Juni wil ik starten met het soppen van de stoelen
en boenen van de kerkvloer.
De rest van de gebouwen wordt elke week al goed
gedaan, Jeugdhonk, Kerkenraadskamer en keuken
even de stofzuiger en een dweil er doorheen halen.
Het zou fijn zijn als u wilt komen helpen.
Vrijdagochtend wil ik de stoelen weer in de kerk zetten.
Maandag beginnen we om 18.30 uur
Vrijdagochtend om 09.00 uur.
Neem zelf een emmer en sopdoek
mee. Vriendelijke groet Lenie van
Wijngaarden
Camera
Komende week gaan we een proef opstelling plaatsen /
testen met een camera welke op het liturgisch centrum
gericht gaat worden. Dit kan wat ongemak op de
2 zondagen na Pinksteren geven. Het is bedoeling dat
we eind juni de camera in de lucht ophangen als de
kerk schoongemaakt wordt. Als u niet in beeld wilt
komen adviseren wij u om achter de camera te gaan
zitten, alleen de mensen die op de voorste rijen zitten
kunnen met de achterkant van hun hoofd in beeld
komen. Tijdens de testperiode worden de beelden niet
live uitgezonden maar kunnen alleen door het testteam
bekeken worden. Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Jaco Hagoort of Grethus Kon
Vriendelijke groet
Grethus Kon 0651834466
Beroepingscommissie
De kerkenraad heeft het opstarten van een
beroepingscommissie in gang gezet.
Rob Kastelein is beschikbaar als voorzitter van deze
commissie en Jetty Bazuin zal het secretariële deel
voor haar rekening nemen.
Zij gaan nu enkele gemeenteleden benaderen om
zitting te nemen in de beroepingscommissie.
Wordt vervolgd…………………

