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KERKDIENSTEN

Zondag 05-03-2017
M.m.v. Gospelkoor Joy

Woensdag 08-03-2017
Bidstond voor gewas en arbeid
Aanvang 19.30 uur
Voorganger:
Ds. D.J. Versloot
Organist:
Evert de Vries
Oud.v. dienst:
Zr. B. de Koning de Ronde
Kosters:
Ria en Nico van Esschoten
Collecte:
Kerk
Beamteam:
Frank van Duuren

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

Ds. D.J. Versloot
Ds. W.M. Schraven uit Lopik
Erick Versloot
Hans van Vliet
zr. M.de Groot- van Esschoten
Nel en Aart van Drie

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

Lisette de Koning/Heleen Ruizendaal
Geen
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia Diaconaat
Bloemenfonds
André Bandell
Fam. Kasius, de Groendijck 29
Zondag 12-03-2017
Avonddienst – Zangdienst

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
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:

Mw. G. Bregman uit Woubrugge
Ds. D.J. Versloot
Martijn v.d. Weerd
Erick Versloot
Br. D. Kasius
Roos van Esschoten
Mirthe Griffoen en Els Soeters
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Kerk
Sven de Koning

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 verwelkomen wij Joy. Vanavond is er een
ruildienst met Lopik. Van harte welkom!

KINDERNEVENDIENST
Vandaag zal Joy weer een musical verzorgen waarbij
de gehele dienst gevuld is.
Aangezien deze musical ook voor kinderen geschikt is,
bieden wij die dienst geen kindernevendienst aan.
Er is wel oppas aanwezig die ochtend.
Mocht het nu zo zijn dat uw kind het niet volhoudt de
gehele dienst aanwezig te zijn, kunt u met uw kind uit
de dienst gaan en naar de oppasruimte gaan.
Met vriendelijke groeten de leiding van de
kindernevendienst.

THEMA VEERTIGDAGENTIJD:‘STA IN JE KRACHT’
Overal ter wereld zijn mensen die hun hart volgen
In de makkelijke en moeilijke omstandigheden.
Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen.
Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons.
En uit liefde volbracht HIJ krachtig zijn lijdensweg.
Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus, en delen
zoals hij deelt.
In de teksten die gebruikt worden in de veertigdagentijd
staat de berg als symbool, uitgebeeld door de
3 boomschijven. De plaats waar God te ontmoeten is.
De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit
maar is ook een plaats van stilte, en verwondering.
In de schijven is de kracht van de boom nog te
herkennen, elke ring staat voor groeikracht. De barst
herinnerd ons er aan, dat kracht ook te maken heeft
met breekbaarheid en kwetsbaarheid van ons bestaan.
OP DE EERSTE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD horen we over verleiding en
verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele
gloriosa - zij schittert boven de stenen en het zand van
de woestijn.
sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht
1e Collecte 5 maart 2017 Kerk In Actie - Steun
kinderen en jongeren in De Glind
In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde dé basis.
Hier maakt de Rudolphstichting (een vereniging van
diaconieën van de PKN) het mogelijk dat kinderen en
jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis
wonen niet meer mogelijk is. Samen met hun dappere
en sterke gezinshuisouders wonen zij in een eigen
woning in het jeugddorp. In het dorp zijn ook sport- en
vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo hebben de
kinderen en jongeren een liefdevol thuis in een veilige
en inspirerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie
steunt het werk van De Glind voor kinderen die niet bij
hun eigen ouders kunnen wonen van harte. Met uw
bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat
kinderen en jongeren in De Glind op kunnen groeien tot
krachtige volwassenen. Geeft u ook?
UIT DE GEMEENTE
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.
Wil Dijkstra-Boer, Burg. Doormanstraat 34, 3465 KE
Driebruggen, mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.

Geboren
28 februari 2017 is Saar Yvonne
geboren, dochter van Paul en Ineke
van Esschoten, zusje van Mees, Hof
van Waarder 48, 3466 NS Waarder.
Wij wensen hen, en ook de
grootouders Ria en Nico, heel veel
geluk met dit wonder.
Heere, neem dit kleine kind
vol ontferming in Uw hoede
want de wereld is zo hard
en het kwade kan zo woeden.
Geef het alstublieft een hart
dat altijd naar U zal vragen
Wil dit kindje omarmen HEER
en het in Uw liefde dragen.
AGENDA
Maandag 06-03-2017: 20.00 uur
Avond over de liederen van Sytze de Vries in het
Liedboek door ds. Erick Versloot in de
Ontmoetingskerk te Oudewater
Woensdag 08-03-2017:
Bidstond voor gewas en arbeid
Donderdag 09-03-2017: 09.00 uur en 20.30 uur
Bijbelleesgroepen van de tekst van
komende zondag – ieder is van harte welkom in de
Schouw
Donderdag 09-03-2017: 19.30 uur
Tienercatechese in de Schouw
Vrijdagavond 10-03-2017:
Wijn en muziekavond in de Brugkerk te Nieuwerbrug
aan den Rijn t.g.v. het 100-jarig bestaan m.m.v. Gijs
Piet van Os en Erick Versloot, Maaike Gersma,
saxofoon en viool en kwartet Octava
Zaterdag 11-03-2017: 19.00 uur
Weeksluiting in ‘t Oude Landt, Woerden door
ds. Erick Versloot
Zondag 12-03-2017: 14.00 uur
Kerkdienst in Weddensteijn, Woerden door ds. Erick
Versloot
Biddag woensdag 8 maart 2017
Sneeuwklokjes de lenteboden uit de harde grond,
symboliseren hoop, en de witte
tulpen staan voor gebed de
bloembladen staan open naar de
Hemel.
In deze dienst bidden wij tot God
om een zegen over ons werk en
het gewas.
De bladeren waarmee de schikking wordt omringd
staan symbool voor onze handen die vragen om een
zegen van God.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 10 maart 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 8 maart 2017 bij
Heleen van Tol,
tel: 0348-502564
Commissie Kerken Israël Woerden
Bijeenkomst
donderdag 16 maart 2017 in de
Maranathakerk, Molenvlietbaan
10 Woerden.
Aanvang 20.00 uur.
Rabbijn Clary Rooda – “De Joodse feesten: “Pesach
PASSIE- EN PAASCONCERT MARTIN MANS
WAARDER
Op vrijdag 17 maart 2017 zingen de The Martin Mans
Formation en de Rotterdamse Vocalgroup VOICE in de
Gereformeerde Kerk in Waarder. De Woerdense
musicus Martin Mans dirigeert. Ze brengen een
programma ten gehore met indrukwekkende
arrangementen van lijdens- en paasliederen zoals: ‘O
haupt voll Blut und Wunde, Getsemané, ’t Is
middernacht en Arise my love.’
Aan het orgel en de vleugel neemt Mark Brandwijk
plaats die geen onbekende meer is in Waarder.
Hij is een professionele begeleider en brengt bovendien
enkele orgelimprovisaties ten gehore. Maar binnen
laten enkele zangers zich solistisch horen. De sopraan
Jacqueline Meijer vertolkt een fraaie solo en tenor
Gerco Blom en bas Jan Scheper nemen de solopartijen
voor hun rekening. Ten slotte verzorgt de trompettiste
Jantine Kalkman een deel van de koorbegeleiding en
brengt eveneens een solo ten gehore.
Het programma staat garant voor een avond in
vervoering raken van de mooiste en meest ingetogen
paasarrangementen. Kwaliteit en ontspanning gaan
hand in hand.
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Toegang:

vrijdag 17 maart 2017
PKN Gereformeerde Kerk,
Dorp 24, Waarder
20.00 uur
€ 12,50.

Bij reservering en in de voorverkoop € 11,=.
Leden PCOB, KBO en ANBO betalen € 9,= (op vertoon
van pas) en kinderen t/m 11 jaar € 5,=
Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of
tel. 06-25391903
Of bij Anneke Albregts: 06-20828666 en Lenie van
Wijngaarden: 06-15641647
Tevens voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel De
Hoeksteen, Havenstraat 17, Woerden.
Lezing over de Johannes Passion
Op dinsdag 14 maart organiseert het
Chr. Oratoriumkoor Woerden een lezing over
Bach’s Johannes Passion in de Maranathakerk in
Woerden.
De Johannes Passion vertelt het lijdensverhaal van
Christus op basis van het evangelie van Johannes.
Maar wie was J.S Bach nu eigenlijk en waar komt het
passieverhaal vandaan?
Hoe verschilt dit werk nu eigenlijk van de Matthäus
Passion en wat maakt de Johannes zo bijzonder?

Door middel van beeld en geluid worden we
meegenomen op reis door de tijd van Bach én de
Johannes Passion.
De lezing wordt gegeven door Leo Wolfs. Hij is
jarenlang docent geweest en dirigent van diverse koren.
Leo schreef twee muziekboeken, geeft regelmatig
muzieklezingen en luistercursussen.
Onlangs gaf hij nog een lezing bij een concert van de
beroemde King’s Singers.
Deze lezing vormt de opmaat voor het concert dat het
Christelijk Oratoriumkoor Woerden onder leiding van
Ronald Threels zal geven op zaterdag 25 maart om
20.00 uur in de Petruskerk in Woerden
De lezing wordt gehouden in de Maranathakerk,
Molenvlietbaan 10 in Woerden en begint om 20.00 uur.
Toegang is € 12,50. In combinatie met een
toegangskaart voor het concert (€ 20,00) geldt een
gereduceerd tarief van €10,00. Meer informatie en
kaarten op www.cowoerden.nl.
Concert Johannes Passion
Zaterdag 25 maart zal het Chr. Oratoriumkoor Woerden
onder leiding van dirigent Ronald Threels de Johannes
Passion van J.S. Bach ten gehore brengen.
Vier jaar voordat Johann Sebastian Bach de Matthäus
Passion schreef, voltooide hij de Johannes Passion
(BWV 245) binnen drie maanden tijd. De ‘Johannes’ is
korter en feller en de orkest- en koorbezetting is kleiner
dan de ‘Matthäus’. Het is vlotter, rauwer en volgt
uiteraard het evangelie van de apostel Johannes. Bach
heeft deze dynamische vertelling meesterlijk op muziek
gezet.
Na een magistraal en meeslepend openingskoor
‘Herr, unser Herrscher’ is het verhaal dramatisch en
ingetogen tegelijk. De nadruk ligt op de vertelling van
het verhaal zelf. Jezus is hier geen lijdzaam slachtoffer
maar juist strijdbaar. Het koor is niet alleen reflectief
aanwezig, maar mengt zich actief in het verhaal.
De koordelen zijn vaak fel en virtuoos en het koor gaat
soms ‘bijtend’ tekeer tegen Jezus. Daartegenover staan
mooie aria’s als ‘Es ist vollbracht’ en koralen als ‘Ach
Herr, lass dein lieb’ Engelein’.
Het koor wordt begeleid door het Nederlands
Begeleidingsorkest en een keur van internationaal
bekende solisten: evangelist: Fernando Guimarães
(tenor), Esther Barten (sopraan), Kaspar Kröner (altus),
Jeroen de Vaal (tenor), Robbert Muuse (bas) en Joep
van Geffen (bas).
Het concert is op zaterdag 25 maart in de Petruskerk
aan het Kerkplein 5 te Woerden.
Aanvang 20:00 (kerk open vanaf 19:30).
De entreeprijs is € 20,00 in de voorverkoop
(€ 22,00 aan de kerk op de avond zelf).
Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar via de website, bij de
koorleden en in Woerden bij Vakdrogist Stouthart,
Van Vliet Muziek en Christelijke Boekhandel De
Hoeksteen.

