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Zondag 07-05-2017

Zondag 14-05- 2017
Avonddienst - Zangdienst
Mw. Smit-v.d.Berg Baambrugge
Ds. N.Dijkstra-Algra uit Houten
Ds. Den Hartogh Krimpen a/d IJ. Ds. D.J. Versloot
Arie Schuller
Kees Romijn
Jaap van Leeuwen
Erick Versloot
Zr. M. van Esschoten-Uittenbroek Br. G. Kastelein
Jannie en Aaldert Kom
Ria en Nico van Esschoten
Annemaria Kooi/Dianne v.d. Broek Angelique Hoogendijk en Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar
Missionair werk en groei
Evangelisatie
Kerk
Onderhoudsfonds
Carl Griffioen
Sven de Koning
Heleen en Wim Kasius,
ter bemoediging

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.
KINDERNEVENDIENST
“Mozes vlucht naar Midjan”
Mozes voelt zich geen Egyptenaar, ook al woont hij in
het paleis. Hij kiest voor de Israëlieten, Hij kan het
geweld niet aanzien. Het doden van een Egyptische
slavendrijver is fout. Dat is niet de weg van God. Mozes
moet vluchten naar Midjan. Hij wordt herder, trouwt en
krijgt een zoon. Veertig jaar lang leert hij dat hij
geduldiger moet zijn en alleen op God moet
vertrouwen.
Landelijke Collecte 7 mei; Missionair Werk en
Kerkgroei
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente
Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van
de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het
wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de
wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een
uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor

jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week
‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch,
en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.
Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de
maatschappelijke activiteiten in de wĳk. Elke
zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen,
luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook
voor volwassenen is er een activiteit waarbij de Bĳbel
open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers
kennismaken met het christelijk geloof. Het doel is om
als kerk dienstbaar te zijn aan alle mensen in de wijk.
Dat staat voorop. Met de opbrengst van de collecte
ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals
Het Badhuis. Helpt u mee? Bedankt alvast!
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
07-05-2017: Mw. W. van Herpen-Verwoerd,
Lindenlaan 17, 3465 JN Driebruggen, zij wordt 92 jaar
09-05-2017: Mw. A. den Boer-Kok, Laageind 23, 3465
KG Driebruggen, zij wordt 76 jaar
11-05-2017: Mw. H. Kloosterziel-Belo, Prinses
Maximalaan 8, 3466 LN Waarder, zij wordt 72 jaar.
God schonk je het dierbaarste wat Hij had: Zijn Zoon.
Zo’n onbeschrijflijk cadeau kun je eigenlijk niet

aannemen, maar Hij wil van geen teruggeven weten.
Omarm Zijn geschenk, dus maar gewoon – en dank
Hem ervoor.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Huwelijksjubileum:
08-05-2017: 25 jaar getrouwd
Martin en Cora Boerefijn-Koops, Pr. Marijkestraat 9,
3466 LK Waarder
De liefde is een geschenk van God die liefde is,
uitgestort in jullie harten.
Deze liefde heeft zich niet vergist toen jullie 25 jaar
geleden 'ja' zeiden in het verbond dat jullie aan elkaar
deed smeden.
Wij wensen jullie nog heel veel gezegende jaren,
samen met jullie kinderen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Dhr. en Mw. Gerding zijn in augustus verhuisd naar een
verpleeghuis in Arnhem. De eerste 3 maanden
woonden zij nog samen in een appartement.
Vanaf december heeft mw. Gerding een eigen kamer in
het verpleeghuis. Na bijna 61 jaar huwelijk wonen ze
apart.
Ze leven natuurlijk nog mee met de Gereformeerde
Kerk in Waarder. Zij kijken ook met dankbaarheid terug
aan de fijne bezoekjes van de dominee en de mensen
die hen tot steun zijn geweest in vooral die laatste
maanden in Waarder.
In januari 2017 zijn beiden verhuisd naar een nieuw
verpleeghuis, Hoogstede, ook in Arnhem. Al met al
opnieuw een enorme verandering. Zij willen graag hun
nieuwe adres aan de gemeenteleden in Waarder
doorgeven:
De heer W. Gerding en J. Gerding Bouman
Utrechtseweg 265
Afdeling Mariëndael, kamer 20-6
6812 G ARNHEM
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 12 mei 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 10 mei bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564
Vrijwilligersavond 30 mei 2017, aanvang 19.30 uur
De kerkenraad organiseert een gezellig avond voor alle
vrijwilligers van onze kerk (zie uitnodiging op de website
en via de nieuwsbrief van enkele weken geleden)
Vergeet u niet op te geven. Dit kan tot 20 mei a.s. bij
Heidi van Duuren, telefoonnr. 0348-502006
e-mail: scriba@pknwaarder.nl of bij
Jetty Bazuin, telefoonnr. 0348-501346,
e-mail: jetty.bazuin@gmail.com
We hopen dat u in de gelegenheid bent deze bijzondere
avond bij te wonen.

UITZIEN
Donderdag 11 mei: 20.30 uur Bijbelleesgroep in de
Schouw; kring waarbij we de teksten voor de komende
zondag verkennen, nu alleen de avondgroep.
Een ieder is van harte welkom.
Zondag 14 mei: 18.30 uur zangdienst 'Zou ik niet
van harte zingen....'. m.m.v. Gerard de Goeij, zang en
Tjeerd Kiers op orgel en vleugel. Zij vertolken mooie
en veelzijdige liederen van Maarten Luther, wij zingen
zijn bekende werken..
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 8 mei 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: Century
Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Belangrijke mededeling van de ZWEO.
Op zaterdagavond 20 mei zal er een concert gegeven
worden hier in de kerk voor het project "Shine".
Het doel van het concert is om mensen die
in moeilijke situatie zitten te bemoedigen, maar ook om
mensen wakker te schudden en de ogen te openen
voor de schrijnende mensenhandel die óók in
Nederland aan de orde van de dag is.
Jane Lasonder,( voor ons al bekend omdat zij en haar
gezin ook erg betrokken waren bij concerten van de
Continentals,) heeft heel wat meegemaakt in haar
leven, maar kwam uiteindelijk in goede handen
terecht. Jane heeft haar leven beschreven in een boek
"Jane". Heel indrukwekkend.
Nadat ze dit boek heeft gepresenteerd is Jane
begonnen met spreekbeurten....
indrukwekkende spreekbeurten over haar leven,
maar vooral over een boodschap van hoop.
Hoop voor een ieder die God wil leren kennen en een
ieder die in zijn of haar leven met Jezus wandelen.
Hierna volgde een tweede boek: "Red Alert" met
verschillende verhalen over mensenhandel, prostitutie
en uitbuiting. Jane wil door haar ervaringen in haar
eigen leven, iets extra's doen voor mensen in
onderdrukking, voor mensen die dagelijks stelselmatig
mishandeld en misbruikt worden. Hierdoor is
stichting "Red Alert Company" in het leven geroepen.
Via deze stichting is Jane actief met het geven van
presentaties en preekbeurten op scholen, in kerken en
bedrijven, bij overheid en politie over onrecht,
mensenhandel en prostitutie. De spreekbeurten
van Jane zijn indrukwekkend, zetten je aan het denken,
zorgen er misschien voor dat je overgaat tot actie én ze
geven hoop. Hoop voor een ieder, in elke situatie.
Extra bijzonder aan dit project is dat Jane en Arnold
Wienen een samenwerking zijn aangegaan met een
Engelse Christelijke Band: "The Plan".
Deze band komt in mei naar Nederland om samen met
het te vormen projectkoor "Shine", waar ook Corine
Broekhuizen uit Waarder in meezingt, een zestal
optredens te verzorgen. Zo ook deze avond.
Op deze avond zal Jane een spreekbeurt houden over
haar leven en zal er gezongen worden door het
projectkoor "Shine" . Omdat het een indrukwekkende
en heel confronterende avond zal worden, waarin Jane
vertelt over haar leven waarin te veel is gebeurd om

hier te beschrijven, is deze avond dan ook alleen
toegankelijk voor personen boven de 16 jaar.
Uiteraard is het mogelijk om haar boeken te kopen op
deze avond.
Wanneer:
zaterdag 20 mei 2017.
Aanvang concert: 19.30 uur
Tijdsduur:
ca 1,5 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar.
Toegang: gratis, maar er zal tijdens het concert een
collecte gehouden worden
Na dit concert is er voor een ieder gelegenheid om na
te praten over deze avond en koffie/thee te drinken in
de Schouw.
De ZWEO heet u van harte welkom op deze bijzondere
avond en hopen dat u massaal gehoor zal geven om
deze avond bij te wonen.
Ouderenreisje 2017
Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje
(65+) Op D.V. zaterdag 3 juni gaan we naar de Tweede
Maasvlakte! Dit is het nieuwste stukje Nederland, als
uitbreiding van de Rotterdamse havens.
In het bezoekerscentrum drinken we een kop koffie of
thee en daarna varen we met een rondvaartboot door
de havens en zien daar de indrukwekkende
containerschepen vanuit de hele wereld en de
kolossale containerkranen om te laden en lossen.
Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of
rolstoel is dit uitje geschikt. Vertrek rond 9.30 uur en
terugkomst in Waarder rond 15.00 uur. Nadere
informatie volgt nog, maar de eigen bijdrage zal weer
ongeveer € 15,00 bedragen. Wilt u zich alvast
opgeven? Dat kan bij Lenie van Wijngaarden:
Tel: 06-15641647.
Zaterdag 10 juni is
het weer zover, de
EO Jongerendag!
Uiteraard gaan wij er
weer naartoe.
Heb je zin om mee te
gaan, geef je dan via
jeugdouderlingen@pk
nwaarder.nl of 0648769609 (Dennis).
Wij hebben er zin in!
Bianca, Maartje &
Dennis
Speciaal programma voor jeugdleiders op de
EO- jongerendag
Ben je jeugdleider of lijkt het je leuk om meer te weten
over jeugdwerk, ga dan ook mee naar de EOjongerendag!
Er is een speciaal programma voor jeugdleiders met
uitdagende workshops, waarin je nieuwe inzichten krijgt
en praktische handvatten voor het jeugdwerk.
Geef je op via jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of 0648769609 (Dennis)
INSTRUMENTAAL CONCERT MET TAKE FIVE
Op DV zaterdag 10 juni 2017 wordt in de
Gereformeerde Kerk (Dorp 24) te Waarder een
bijzonder instrumentaal concert gegeven door de
bekende formatie ‘Take Five’.

Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit),
Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet),
Marien Souten (orgel) en Jan Peter Teeuw (vleugel).
Het programma voor deze avond is zeer divers: lichtklassieke meesterwerken, populaire composities,
virtuoze solo’s, muziek ‘met een verhaal’, een
improvisatie op verzoek… Kortom: een gevarieerde
muzikale avond voor het hele gezin!
De groep ‘Take Five’ maakten in 2014 en 2016 twee
cd’s, die zeer goed ontvangen werden.
Beide cd’s werden genomineerd voor een Zilveren Duif
en kregen lovende recensies in de pers.
Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van
Gerard Rijken van Olst en de Roemeense virtuoos
Nicolae Pirvu. Hij geeft regelmatig concerten en werkte
mee aan diverse cd-opnamen. Samen met Jan Peter
maakte hij vier cd’s in de serie ‘Leon in Concert’.
Annette Jumelet (1980) studeerde viool aan de
Zeeuwse muziekschool bij Myra van Groendael, Arjan
Kik en Annemarie Swimmen. Ze speelde in diverse
orkesten en werkt geregeld mee aan concerten en
zangavonden.
Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het
conservatorium in Den Haag. Van 1987 tot 1990 was hij
eerste klarinettist bij het Cape Town Symphonic
Orchestra in Kaapstad (Zuid-Afrika).
Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren.
Daarnaast is hij soloklarinettist in het New English
Orchestra en het Hineni Symfonieorkest. In 2002 richtte
hij het Kurios Klarinet Kwartet op.
Marien Stouten (1983) kreeg orgelles van Martin Mans
en Rinus Verhage.
Hij studeerde aan het conservatorium van Gent bij
Ignace Michiels. Op dit moment is hij organist in
Brouwershaven en Haamstede. Daarnaast werkt hij als
opnametechnicus bij zijn eigen cd-label, Animato Music
Productions en is hij eigenaar van Voxus Digital
Organs. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen.
Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk.
Ook geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als
als koorbegeleider.
Van zijn hand verschenen diverse bundels met
koraalmuziek (orgel en instrumentaal). Jan Peter werkte
mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s,
opgenomen in Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en
Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee
vierhandige cd’s, opgenomen in Recklinghausen (2010)
en Dudelange (2012).
Het concert begint om 20.00 uur.
De deuren gaan een halfuur voor aanvang open.
De toegang is € 7,50 (kinderen gratis). Voor en na het
concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici.
Ook zijn er diverse bundels (instrumentale) bladmuziek
van Marien en Jan Peter te koop.
Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl

