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KERKDIENSTEN

Zondag 05-02-2017
’s Morgens – Jeugddienst

Zondag 12-02-2017
’s Morgens – Word Servantsdienst

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

Corjan Matzinger m.m.v. Route 77
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Jaap van Leeuwen
Martijn van der Weerd
Zr. H. Steenbergen-den Hartogh
Jannie en Aaldert Kon
Britt Bloemheuvel, Annelise Seeleman
en Brittney Pater
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Noodcollecte St. Bootvluchteling.( ZWEO)
Diaconie
Carl Griffioen

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot - Zangdienst
René van der Hoef
Erick Versloot/Dirk Jan Warnaar
br. R. Kastelein
Ria en Nico van Esschoten
Ilse Schakel en Karin Delfos

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE DIENSTEN
Bij de avonddienst
Het thema voor vanavond is: "zonde en de bruiloft te
Kana". Johannes schrijft over het bezoek van Jezus
aan een bruiloft. Het lijkt een alledaagse gebeurtenis.
Maar we duiken vanavond met elkaar dieper in deze
geschiedenis. En we ontdekken dan hoe ook hier al de
kern van het evangelie van de verzoening aanwezig is.
Ds. Jeroen de Jong
Noodcollecte voor modderig vluchtelingenkamp.
Vandaag willen wij een noodcollecte houden voor de
medische hulp die Stichting Bootvluchteling geeft in het
vluchtelingenkamp Moria.
In dit kamp op Lesbos wonen zo’n 7000 vluchtelingen.
De gevolgen van de sneeuw van vorige week zijn
duidelijk zichtbaar.

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
World Servants
Jeugd
Matthijs Kooi

Het overvolle vluchtelingenkamp is veranderd in een
grote modderpoel. Vluchtelingen slapen in natte
ondergelopen tenten, mensen zijn koud en nat. Hulp is
heel hard nodig. De medische hulpverleners van
Stichting Bootvluchteling draaien vanwege het
winterweer volle diensten. Dagelijks behandelen zij
zo’n 80 zieke patiënten in kamp Moria.
De medicatievoorraad, waaronder antibiotica en
paracetamol, gaat er snel doorheen. Daarom is de
eerste collecte bestemd voor de Stichting
Bootvluchteling, om de aanschaf van extra medicijnen
mogelijk te maken. Wij willen deze collecte van harte bij
u aanbevelen. De ZWEO.
Tweede Collecte 5 februari; Stichting Platform
Studentenpastoraat Rotterdam
De studententijd is een spannende en creatieve periode
in het leven van veel jongeren. Dit is de tijd van
ontdekken, vorming en ontwikkeling. Dit is de tijd voor
het stellen van de grote vragen van het leven: Wie ben
ik, wat kan ik en wat wil ik? Voor de Rotterdamse
kerken liggen hier uitdagingen en kansen om in deze
levensfase bij studenten betrokken te zijn. Niet alleen
voor de Nederlandse studenten, maar ook voor de vele
internationale jongeren die in Rotterdam studeren wil
het Platform Studentenpastoraat een belangrijke rol
spelen. Het platform wil voor alle studenten een podium
zijn voor zingeving –en geloofsvragen en een

doorwijsfunctie naar deelnemende kerken en
maatschappelijke organisaties vervullen. De landelijke
PKN neemt een groot deel van deze kosten voor haar
rekening, maar dit dekt de kosten niet volledig. Wilt u
bijdragen of eerst meer informatie?
https://ststudentenpastoraatrdam.wordpress.com/ Bij
voorbaat dank!
KINDERNEVENDIENST
“Het zout en het licht voor de wereld”
Christenen lijken op licht en op zout. Ze hebben van
Jezus geleerd wat een goed leven is. Jezus zegt: hou
dat niet voor jezelf, maar laat het zien en proeven aan
de mensen om je heen. Probeer in iedere situatie licht
en smaak te brengen. De ene keer door te troosten,
een andere keer door te helpen en weer een andere
keer door te zeggen dat iets niet goed is in Gods ogen
(dat mag ook!).
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
10-02: Dhr. C.J. v.d. Berg, Kastanjelaan 37, 3465 TC
Driebruggen, hij wordt 78 jaar.
10-02: Dhr. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG
Driebruggen, hij wordt 77 jaar.
God vriendschap is een eeuwige vriendschap. Hij is
een Vriend voor nu – en een Vriend voor altijd.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie voor
onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
AGENDA:
Dinsdag 7 februari 19.45 uur
Groothuisbezoek, Kastanjelaan 1 in Driebruggen
Donderdag 9 februari : 19.30 uur
Tienercatechese in de Schouw
Donderdag 9 februari: 20.30 uur kring
Oude vragen nieuwe antwoorden
Zaterdag 11 februari: 18.00 uur
Eetcafé World Servants
Zondag 12 februari 18.30 uur zangdienst:
zingend door 500 jaar Reformatie deel 1 liederen van
Maarten Luther en zijn directe volgelingen
Zondag 12 februari: 20.00 uur
18+ – catechese
PER BUS NAAR DE BREEPLEINKERK
ROTTERDAM-ZUID..!
Zondag 5 februari zijn wij welkom in de Breepleinkerk
voor een bezoek aan de Orgelzolder waar 3 joodse
gezinnen de oorlog overleefden en aansluitend de
zangdienst om 17.00 uur.
We vertrekken al om 14.00 uur vanaf de kerk per bus,
Tot ons aller verrassing en blijdschap (en ook van de
mensen van de Breepleinkerk) hebben zich de
afgelopen week 70 (!!) mensen aangemeld en is het
idee geboren om met de bus (met aan het stuur ons
gemeentelid Dik Bezemer) te gaan. Het is fijn om
gezamenlijk te reizen, parkeergelegenheid is erg
beperkt rondom de kerk en ook op zondag geldt er
betaald parkeren. Vandaar dat er een eigen bijdrage
van € 7,50 wordt gevraagd voor de bus met daarnaast

een vrijwillige bijdrage met als richtlijn tenminste € 5,00
p.p. om de kerk en haar verhaal in stand te houden.
Commissie Vorming en Toerusting
PS wie zich goed wil voorbereiden en er meer uit wil
halen kan het jeugdboek van Jan Vermeulen – het
geheim van het Breeplein lezen, a 11,95 of als Ebook 6,99. Of het essay van Ahmed Aboutaleb –
Droom en daad. Inspirerend!
World Servants eetcafé
Zaterdag 11 februari is het weer zo ver, het jaarlijkse
eetcafé van World Servants.
Deze avond kunt u weer genieten van een
wereldmaaltijd van World Servants.
De kosten bedragen € 15,- per persoon voor
volwassenen en € 7,50 per persoon voor kinderen,
exclusief drankjes. Opgeven kan bij fam. Kon
(0348-501561) of fam. Soeters (0348-502050).
Inloop is tussen 17.30 uur en 18.00 uur in de PKN
Gereformeerde Kerk hier in Waarder. We zien jullie
dan!
Liedboek Hemelhoog
In de Uit Eigen Kring van januari heeft u kunnen lezen
dat we met Pasen de liedbundel ‘Hemelhoog’ willen
gaan gebruiken. In de ochtenddiensten worden de
liederen gebeamd; in de avonddiensten zullen wij als
kerk een aantal bundels beschikbaar stellen.
U kunt de bundel ook zelf aanschaffen.
De kosten zijn € 25,00 maar bij voldoende bestellingen
is er korting mogelijk. Het bestelformulier vind u in de
Schouw en in de voorhof van de kerk.
De inschrijving is mogelijk tot 12 februari.
Zingen uit het nieuwe liedboek
Een groep enthousiaste zangers komt op
maandagavond maandag 13 maart bijeen in de
Opstandingskerk om opnieuw kennis te maken met zo’n
15 nieuwe liederen uit het nieuwe Liedboek.
Ook u bent daar welkom.
In het vorige seizoen was er ook al gelegenheid uit het
nieuwe Liedboek te zingen. Die kennismaking willen we
voortzetten met deze zangavond. Hij begint om 20:00
uur en eindigt rond 22:00 uur. De leiding is in handen
van Wiebe Tilstra en Hans van Vliet zorgt voor de
begeleiding.
In 2013 werden de kerken verblijd met een nieuw
Liedboek met ruim 1400 liederen. Daar zijn veel nieuwe
liederen bij. Sommige hebben hun weg al gevonden
naar de kerkdiensten, maar veel moois wacht nog op
ontdekking. Met een groepje enthousiaste zangers
willen we de nieuwe pareltjes opzoeken en oefenen.
Deze keer richten we ons op de sectie Levensreis. De
meeste liederen zijn eenstemmig, maar we proberen
ook een enkel meerstemmig lied, afwisseling van
voorzang/‘gemeente’ of canon.
Het adres van de Opstandingskerk is Wilhelminaweg 8,
3441 XC Woerden.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze zangavond.
Koffie/thee is voor eigen rekening.
Met vriendelijke groet,
Arjan Polderman,
Ganzerikveld 37, 3448 GS Woerden
Tel: 0348 422390

