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KERKDIENSTEN

Zondag 05-11-2017
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 12-11-2017
Avonddienst - Zangdienst

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

Ds. P.L. Smilde - Alphen a/d Rijn
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Br. D. Kasius
Ria en Nico van Esschoten
Annemaria Kooi en
Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
André Bandell
Cees v.d. Berg, Kastanjelaan 37

Ds. Koster uit Spijkenisse
Dhr. N. Noorland uit Driebruggen
René van der Hoef
Erick Versloot
Br. T. van Os
Nel en Aart van Drie
Angelique Hoogendijk en Michelle Flinterman

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
Vandaag vieren wij met elkaar de Maaltijd van de
Heer
De Heer heeft zijn tafel bereid voor al wie in Hem
geloven en Hem liefhebben.
Daarom een hartelijke uitnodiging!
KINDERNEVENDIENST
“Jezus ontmoet Zacheüs”
Zacheüs, een hoofdtollenaar zit verscholen in een
vijgenboom. Hij is immers de tollenaar die de mensen
te veel belasting laat betalen en daarvan zelf beter
wordt. Hij wil Jezus zien vanuit een vijgenboom. Jezus
ziet hem, beschuldigt hem niet, maar wil bij hem te gast
zijn en met hem praten. Jezus zegt tegen Zacheüs:
draai je om, leef zoals God graag wil en je zult gelukkig
zijn. Dat doet Zacheüs.

Groet 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
Carl Griffioen

UIT DE GEMEENTE/OMZIEN
Jarig:
05-11-2017: Corrie Nap-van der Vliet, Pr. Irenestraat 9,
3466 LM Waarder, zij wordt 76 jaar.
Ondanks deze moeilijke periode willen we je van harte
feliciteren met deze dag.
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik
ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
(Jesaja 41: 10)
Want, ontmoeting werd vriendschap,
vriendschap werd liefde,
liefde werd trouw,
trouw werd een wonder.
Er stond vorige week een
schaapje in de kerk met een blauw
lint. Arvin Teip, zoon van van Arry
en Angelique HoogendijkKastelein, broertje van Ardjun, zag
het levenslicht op vrijdag 27 oktober 2017.
Wij wensen hen en ook grootvader Piet heel veel geluk
met dit wonder onder de zegen van onze God.

Cees v.d. Berg, Kastanjelaan 37, 3465 TC Driebruggen,
is op 30 oktober succesvol geholpen aan zijn heup.
Alles is goed verlopen en hij mocht afgelopen
woensdag alweer naar huis.
Cees voelt zich goed en hij hoopt na revalidatie weer
een stuk beter uit de voeten te kunnen.

De presentatie van deze muzikale avond is weer in
handen van Ton van Elst.
Het concert is op zaterdag 11 november in de PKN
Gereformeerde Kerk, Dorp 24, 3466 NG Waarder.
Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf
19.30 uur geopend. De toegang is gratis.

Verjaringsfonds
Suze van Vliet v.d. Klis stopt met het verjaringsfonds.
Ze heeft dit trouw vele jaren gedaan.
Suze bedankt, je eigen wijkje zal je best missen.
Intussen heeft Joyce van Eijk-Postma het
per 1 november overgenomen, waar we heel
blij mee zijn, Joyce succes ermee.

Zaterdag 18 november geeft Blackgospelkoor
Miracles een avondvullend concert om haar 20jarig jubileum te vieren.
Voor deze gelegenheid is het koor uitgebreid met
projectkoorleden en de band is uitgebreid met een 4-tal
blazers en extra toetsenist. Het belooft dus een
spetterend optreden te worden waarbij ook het publiek
wordt uitgenodigd de blackgospelmuziek mee te
beleven!
De liederen staan in het teken van Dankbaarheid,
Kracht, Vertrouwen en Vreugde; dit hebben we als koor
de afgelopen 20 jaar mogen ervaren en daarom zingen
wij nog steeds om van onze grote God te getuigen.
U bent welkom in de Kruiskerk, het concert begint om
19.30 uur.
Kaarten (€15,00) zijn te bestellen door een mail te
sturen naar miracles.penningmeester@gmail.com.
Een deel van de opbrengst gaat naar de World
Servants. Miracles hoopt u graag te zien!

Opbrengst collecte dankstond
De collecte tijdens de kerkdienst afgelopen woensdag
heeft het mooie bedrag opgebracht van € 1.093,25
Ontvangen giften:
31-10 € 50,00
01-11 € 40,00
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Na een Oer gezellige, oer Hollandse
avond met heerlijke stamppotten,
verkopen wij : WS vanaf vrijdag 3
november ook stampotten met spekjes
(bevroren).
U kunt de stamppotten kopen bij de Familie Kon op de
Groendijck.
Een literbak, waar u met 2 personen van kunt eten kost
slechts € 5,00 .
Dus heeft u geen tijd of gewoon zin in een stamppot , u
kunt ze vanaf vandaag bij ons kopen.
U heeft de keuze uit:
Stamppotten: zuurkool, boerenkool of hutspot.
Groeten van de WS groep.

Hallo leidingen van de jeugdclubs
Op woensdag 22 november gaan wij de kast in de
oppasruimte opruimen.
Het kan zijn dat er van jullie nog persoonlijke spullen
staan, die absoluut niet weg mogen.
Denk hierbij aan: pantoffels, trofeeën en boeken.
Zouden jullie deze spullen dan uit de kast willen halen
om zo te voorkomen dat wij ze (per ongeluk)
weggooien?
Met vriendelijke groeten Eline Dijkshoorn en Sonja
Seeleman ( 502565)

Met elkaar aan tafel
Vrijdag 10 november 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 november bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564
Trioconcert Muziekvereniging OBK Driebruggen
Op zaterdag11 november een heus trioconcert in de
PKN Gereformeerde Kerk in Waarder.
Hiervoor zijn 2 collega-orkesten uitgenodigd die naast
de try-out van OBK hun fraaie repertoire ten gehore
zullen brengen. Voor de muziekliefhebber is het op
zaterdag 11 november dus smullen geblazen!
De gasten zijn Leo Fanfare uit Hilversum onder leiding
van Bart Roobol en Fanfare St. Joris uit Dorst onder
leiding van Frans van Dun.
OBK staat onder leiding van Mark van Mil.
Voor OBK en haar dirigent een spannende avond, dit
concert is niet minder dan een generale!

Op vrijdagavond 24 november om 20.00 uur wordt in
onze kerk een prachtig oratorium “Jozef” uitgevoerd.
Het beloofd een avond te worden met mooie
toegankelijke muziek met prachtige teksten.
Het oratorium is geschreven door Marco den Toom en
gaat over het leven van de bekende Bijbelse figuur
Jozef.
Een bijzonder verhaal waarvan de inhoud ook nu nog
heel actueel is.
Het gaat over familieruzies, gevangenschap,
hongersnood en vluchteling zijn.
Een groot samengesteld gemengd koor onder leiding
van dirigent Peter Burger zal het oratorium zingen.

De solopartijen worden gezongen door tenor Rob
Molenaar, Jan Lenselink speelt vleugel en André van
Vliet bespeelt het orgel.
De avond wordt georganiseerd door de ZWEO en wij
zouden het fijn vinden als u deze gelegenheid aanpakt
om iemand kennis te laten maken met onze kerk en uw
geloof.
Van harte welkom!

Om warmhartigheid
O God ver boven ons uit,
God naast ons, als een van ons,
God die in ons woont;
wij danken u
voor de schepping en ons leven,
voor goedheid en vergeving,
voor inspiratie en gemeenschap.

De kaarten kosten € 5,00 en deze kunt u op vrijdag 24
november aan de deur kopen, maar wilt u zeker zijn
van een kaartje reserveer deze dan via:
Anneke Albregts:
anneke_albregts@kpnplanet.nl of bel 06-20828666 of
Thea Esveldt: twesveldt@gmail.com of
bel 06-19629491

Wij bidden om ontferming
voor onze wijde wereld
zoekend om recht en vrede;
voor de mensen dicht om ons heen
zoekend om liefde en toekomst;
voor onszelf zoals wij hier zijn,
zoekend naar u, in rust en stilte.
Schenk ons een warm hart,
Schenk ons een helder hoofd.
Schenk ons vaardige handen
Hongerig naar gerechtigheid
en dorstig naar vrede.
O God, ver boven ons uit,
God naast ons, als een van ons,
God die in ons woont;
Wij danken U
voor de schepping en ons leven
voor goedheid en vergeving
voor inspiratie en gemeenschap.
(Hidde Wagenaar)

Zelf een Adventskrans maken
3 december is het de eerste Adventszondag.
In de periode van advent wordt vaak een krans gebruikt
die vier kaarsen draagt, voor elke zondag van de
advent één.
Dit zijn tekens van leven en liefde, hoop op licht.
Elke zondag van de advent wordt er telkens één kaars
meer aangestoken.
Het symboliseert de toename van het licht, het
overwinnen van de duisternis, het groeien van de
hoop......
Vlak voor Kerstmis branden de vier kaarsen.
Komt u ook een adventskrans maken?
Donderdagmiddag 30 november 14.00 – 16.00 uur
of
Zaterdagochtend 2 december van 10.00 -12.00 uur
Minimale bijdrage € 12,50 per persoon;
inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers!
Opbrengst is voor Burkina Faso
Wij zijn welkom bij Piet en Clara van Eijk,
Hoogeind 6, 3465 HB Driebruggen
Opgeven: bij Rineke Bode tel. 0348- 565421 mailen
kan ook: rinekebode@hetnet.nl
Kunt u niet op eigen gelegenheid komen? Geef het
even door, dan zorgen wij voor vervoer.

