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KERKDIENSTEN

Zondag 07-01-2018

Voorganger (09.30 uur)

Dhr. C.G. Hoogendoorn uit
Amersfoort
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Piet van Rikxoort
Martijn van der Weerd
Br. G. de Koning
Ria en Nico van Esschoten
Britt, Nicole en Brittney
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Kerk
Sven de Koning
Ilse Oostendorp, Meidoornlaan 15,
webmaster

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 uit 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
Laat ons bidden voor een jaar vol nieuwe kansen,
een overvloed aan warme mensen om ons heen,
leven met God in ons midden.
Allen een gezegend en gezond nieuw jaar toegewenst.
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer
(Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een
christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt
gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt.
2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een
opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden
gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden
daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden.
Thema in de avonddienst is:
‘Amen…, daar kun je mee op weg!’
e

Diaconie – 1 collecte
De eerste collecte is vandaag bestemd voor het
Kinderhospice Binnenveld in Barneveld

Zondag 14-01-2018
Avonddienst - zangdienst
Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Dhr. A.S.N. Noorland uit Driebruggen
Johan Kooiman
Eigen band
Br. G. Kastelein
Jannie en Aaldert Kon
Marina v. Valkenburg, Jolanda Kooiman en Mirthe Griffioen
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
André Bandell

Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven
“gewoon” door…..
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis,
voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke
kinderen korte of langere tijd kunnen verblijven,
waardoor ouders en het gezin even rustig op adem
kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in
professionele handen is.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
11-01-2018: Br. A. van Baren, Papekopperdijk 10,
3464 HT Papekop, hij wordt 75 jaar.
11-01-2018: Zr. G. de Kruijf-van Zwieten, Burg. P.
Feitsmalaan 4, 3465 KC Driebruggen, zij wordt 72 jaar.
Een nieuw jaar starten, met een goede Gids aan je zij,
de ster van Jezus, die veilige wegen aanwijst,
ons hart vult met zijn genade.
Beste wensen voor het nieuwe jaar en namens ons
allen van harte gefeliciteerd.
Geboren
Wij zijn blij en dankbaar met Carel en Corrie v.d. Wind
met de geboorte van hun kleinzoon Leon.
Leon is op 1 januari 2018 geboren.
Hij is de zoon van Marjan en Sander Schuit - Kasius en
broertje van Roel. Van harte gefeliciteerd.

Omzien
Mw. Zuidam-Streefland( Maximalaan 35, 3466 LP
Waarder) kwam woensdag thuis uit het ziekenhuis.
We wensen haar Gods sterkte en een voorspoedig
herstel.
Mw. de Bruin-Demeris (C. Valeriusstraat 7H,
3421 HN Oudewater) is herstellende van een val.
We wensen haar in haar hoge leeftijd geduld en moed
en Gods nabijheid toe.
Meneer Seeleman, die in de Ronssehof wordt verzorgd
(Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda) heeft een fikse
ontsteking aan zijn been.
Dit zal worden bestreden met antibiotica. We hopen
met hem dat deze medicatie aan zal slaan en wensen
hem daarbij kracht en geduld toe.
Dhr. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG Driebruggen,
is deze week terug geweest naar het ziekenhuis maar
de situatie is nog niet veel veranderd.
De weg van revalidatie en therapie zal geruime tijd in
beslag nemen. Wij wensen hem geduld en Gods
helende nabijheid toe.
We wensen Corrie en Hage Nap alles toe wat nodig is
om afscheid te nemen. “Moge de Heer u Zijn gelaat
toewenden en u vrede geven” (Num.6:26)

gezet, waar heel veel ruimte is om bekende, maar
misschien ook wat nieuwere opwekkingsliederen te
zingen.
Een goede gelegenheid om het nieuwe jaar te beginnen
om God groot te maken.
Kom allemaal en neem gerust iemand mee.
Groetjes band Route 77

Catechisaties
Aanstaande donderdag 11 januari begint de
catechisatie weer. We beginnen om 19.00 uur.
We gaan verder met onze “reis” langs Bijbelse
personen.
Ook als je nog niet in de gelegenheid was om te komen
mag je weten: je bent van harte welkom!!!
En vergeet je mobiel niet 😉!

ZinSpelen - Lezingen in de Ark

Bijbelkring
Omdat er ook behoefte bestaat om ”s avonds een
bijbelkringbijeenkomst te houden, is Ds. Piet van
Midden bereid gevonden
om zowel “s morgens als
“s avonds een lezing te
geven. De eerstkomende
datum is
Donderdag 18 januari a.s.
‘s morgens 09.00- 10.45 uur.
‘s avonds 20.00 – 22.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar
in “de Schouw”.
Commissie Vormig & Toerusting

Met elkaar aan tafel
Vrijdag 12 januari 2018
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 10 januari bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564

GAIN MET
Op zondagavond 14
januari staat er een
"ouderwetse"
Gain dienst op het
programma.
Maar ouderwets wordt
het zeker niet!!
Samen met voorganger
Nathan Noorlander
hebben wij een hele
mooie dienst in elkaar

Professor dr. Johan Graafland houdt 16 januari de
ZinSpelen lezing over het 8e gebod:
Gij zult niet stelen – ik heb genoeg
Professor Graafland is hoogleraar economie in Tilburg.
Hij is betrokken bij diverse studies naar de relatie
tussen geloof en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
De maatschappij en de wereld worden beheerst door
geld en begeerte.
Hoe kijkt de econoom hier tegenaan?
Is er een economische ethiek te formuleren gebaseerd
op de relatie tussen geloof en duurzaam ondernemen?
Het belooft weer een inspirerende avond te worden.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00.
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”,
‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk.
www.pgdeark.nl

NIET VERGETEN!!!!!
2e

Oud papier ophalen voortaan elke
donderdag van
e
de maand (was 3 ) te beginnen op donderdag
11-01-2018.

