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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 collectie
e
2 collectie
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Ds. M.J. Zandbergen
Ds. D.J. Versloot Sing In
Piet van Rikxoort
Erick Versloot
Br. D. Kasius
Ria en Nico v.Esschoten
Wil Kastelein/Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
KIA Zending
Solidariteitskas
André Bandell
Teun en Esther Dijkstra Kastanjelaan 1

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Addo Dam
Arie Schueller
Zr. B. de Koning-de Ronde
Roos van Esschoten
Mirthe Griffioen en Els Soeters
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Bloemenfonds
Matthijs Kooi

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.

KINDERNEVENDIENST
“Weer samen”
Jacob is blij zijn lieve zoon Jozef weer te zien. Hij is niet
dood, hij leeft. Nu woont Jacobs familie in Gosen.
Over de toekomst van zijn familie hoeft hij zich geen
zorgen te maken. Jozef zorgt voor voedsel en
veiligheid.
En het belangrijkste: de Here God belooft ook in Egypte
bij Jacob en zijn kinderen te zijn.

RONDOM DE EREDIENST
Vanavond is er een zangdienst rondom
bekende en geliefde liederen en een
enkele verrassend nieuw lied. Dat wordt
een uur heerlijk zingen uit allerlei
bundels, maar neem zo mogelijk het
nieuwe liedboek mee. Thema is: NAAR
BINNEN ZINGEN...

UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Jarigen:
12-11-2016: Dhr. G.F. Prang, Prins Bernhardstraat 70,
3466 LV Waarder, hij wordt 70 jaar.
Gisteren is een herinnering. Vandaag is een geschenk.
Morgen is in Gods hand.
Van harte gefeliciteerd.

Want zingen is uiten, maar misschien nog
wel meer innen...
Liederen zijn onder meer 908: 1,3,4, 754,
753, 568A, 800, 266, 426 Ga maar
gerust...lezing Psalm 65
Na afloop staan koffie en thee en fris klaar. Van harte
welkom!

Er staat een schaapje in de kerk met een roze lint: Lisa,
dochter van Ilse en René Oostendorp – van Duuren ,
Meidoornlaan 15, 3465 TK Driebruggen, zag het
levenslicht op woensdag 2 november, dankdag.
Wij wensen hen en ook de grootouders Heidi en Rien
heel veel geluk met dit wonder onder de zegen van
onze God.

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 Johanneke den Boer-Pak
(Esdoornstraat 9, 3465 JL) en haar gezin en familie.
Catechese voor jongeren tot 18 jaar: DONDERDAG
19.30-20.30
Een groep jongeren heeft zich al gemeld voor de
catechese voor tieners. Dat pakken we op, op
donderdagavond van 19.30-20.30 uur in het jeugdlokaal
van de Schouw o.l.v. ds. Versloot.
Het is al een leuke groep, maar er kunnen er nog
bij...Welkom!
NIEUWE KRING: OUDE VRAGEN; NIEUWE
ANTWOORDEN?!
Als je geloven niet eenvoudig vindt in deze tijd.
Als je soms vragen hebt zonder antwoord.
Voor ieder die op zoek is naar antwoorden op vragen in
deze tijd.
Voor ieder die de oude geloofswoorden wil bekijken in
het licht van een nieuwe tijd. Wat kun je er nu mee?
We gebruiken de bestseller 'de
Doornse catchismus' waarin
moderne predikanten in korte
stukjes met uitleg, achtergrond
maar ook spiritualiteit van deze tijd
verbinden.
Het is me gebleken dat dit boekje
uitstekend geschikt is om met
elkaar in gesprek te gaan.

Donderdagavond 10 november 20.30-22.00 uur in
de Schouw, naast de kerk.
De groep heeft al 6 deelnemers, er kunnen er gerust
nog bij....
Van harte welkom!
Ds. Erick Versloot
Vrijdag 11 november 18 uur samen aan tafel
Vrijdag 11 november gaan we “Met elkaar aan tafel” in
“de Schouw”.
De maaltijd voor alleenstaanden/alleen gaanden 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 9 november 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564)
Zondag 13 november 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! Leef er naar toe! Mocht er iets in de weg
staan, maak er de komende week werk van. Nodig
bijvoorbeeld degene met wie je moeite hebt uit om de
maaltijd mee te komen vieren …

PAPIEREN AGENDA
Per 1 november is de agenda in de keuken komen te
vervallen. Wilt u iets opnemen in de agenda van de
kerk geef dit door aan Lenie van Wijngaarden via
email van de kerk: beheerder@pknwaarder.nl
OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP
Wie wil het schoonmaakteam komen versterken per
01-01-2017.
Je wordt schoonmaakmaatje van Piet Boerefijn en je
bent 1x per 5 weken aan de beurt.
Natuurlijk kunnen we altijd meer helpende handen
gebruiken. U kunt zich opgeven per e-mail:
lenievanwijngaarden@hotmail.nl
Vanwege tijdelijke afwezigheid zal ze binnen enkele
weken reageren.
CLUB GROEP 7 EN 8
De club voor de kinderen van groep 7 en 8 is weer
gestart.
Zit je in deze groepen dan ben je van harte welkom
om ook te komen.
De clubavonden zijn op de volgende data:
2016: 12 november, 26 november, 10 december
2017: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari,
18 maart en 25 maart.
Iedereen is van harte welkom dus neem gezellig je
vriendje of vriendinnetje mee.
De avonden beginnen om 19.00 uur in het jeugdhonk
achter de kerk. Om 20,00 uur stoppen we.
De kosten zijn € 1,00 en daar krijg je heel veel
gezelligheid en plezier voor.
Tot ziens allemaal op een van de clubavonden.
Eline, Ilona en Isa.
VAN DE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING
Op donderdagavond 17 november a.s. komt
Ds. Piet van Midden een lezing houden met als
onderwerp “Heilige mannen en vrouwen in de Bijbel”.
Hieronder een korte introductie van Ds. Piet van
Midden zelf:
“Heilige mannen en vrouwen in de Bijbel (priesters /
priesteressen; profeten / profetessen). Wat doen ze en
wat heb je eraan?”
’t Aardige is dat er nog steeds priesters etc. zijn. In
hoeverre verschillen ze van de Bijbelse figuren?
Bijkomende info: profeten worden in het Hebreeuws
soms mesjoega genoemd, ofwel in goed Amsterdams
mesjogge, ofwel: niet goed bij het hoofd….:-)
Het belooft weer een boeiende avond te worden.
Bent u/ je nieuwsgierig wat Ds. Piet van Midden
hierover te vertellen heeft, dan bent u/ je van harte
welkom in de Schouw. De koffie staat om 19.45 uur
klaar. De spreker start om 20.00 uur.
Graag tot dan!
Opbrengst collecte dankstond:
De collecte tijdens de kerkdienst afgelopen woensdag
heeft het mooie bedrag opgebracht van € 1.045,40.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

