
  

 
     
     
Scriba:  scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:    telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:    koster@pknwaarder.nl 
Beamerteam:    beamerteamwaarder@gmail.com 
Nieuwsbrief  te lezen op:   www.pknwaarder.nl  
Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 
     

 
KERKDIENSTEN  Zondag 08-07-2018  Zondag 15-07-2018 
    

Voorganger  (09.30 uur) Dhr. A.S.N. Noorland uit   Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse 
Nieuwerbrug   

Voorganger (18.30 uur) Ds. P.M. van Dam uit Houten Ds. A.S. de Winter uit Nigtevecht 
Organist (09.30 uur)  Band    Jaap van Leeuwen 
Organist (18.30 uur)  Band    Piet van Rikxoort 
Ouderling van dienst  Nico Groot   Grethus Kon 
Kosters   Roos van Esschoten  Ria en Nico van Esschoten 
Crèche   Linda Markus, Corine de Wit, Dianne v.d. Broek, Karin Delfos en 

en Britt Boemheuvel  Dirma Brand 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6 
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Kerk    Zending 

2
e
 collecte  Jeugd    Onderhoudsfonds 

Beamteam  André Bandell   Frank van Duuren 
Bloemen uit de kerk  Fam. Koomans 

  
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. 
 
Twee bijzondere diensten 
In de morgendienst gaat Nathan Noorlander voor. 
De muziek wordt verzorgd door een kleine 
bandbezetting.  
Na de dienst is er voor de jeugd een  

 
‘s Avonds gaat dominee van Dam uit Houten voor.  
Ook deze dienst wordt muzikaal begeleid door de band 
Route 77. 
Wij hopen op twee mooie inspirerende diensten. 
 
Kindernevendienst: 
Gods kerk” 
Geloven doe je niet alleen. Door Jezus zijn we met 
elkaar verbonden als een groot gezin.  
Maar ook: willen we op Gods liefde een antwoord 
geven: gehoorzaam zijn aan Christus.  
De boodschap van Paulus is ook vandaag de dag voor 
ons nog belangrijk.  

Wij mogen ook nu nog steeds broers en zussen zijn van 
elkaar in de kerk.  
Wij mogen op zondag, en soms op andere dagen, bij 
elkaar komen en samen de Bijbel lezen, zingen en 
bidden.  
Door dat te doen leren we God steeds beter kennen. 
Jezus Christus mag ons daarin leiden als hoofd van de 
kerk en de Heilige Geest wijst ons de weg, hoe we het 
met elkaar moeten doen.  
Kerk zijn, dat kun je niet in je eentje.  
Dat doe je samen met je broers en zussen.  
Zowel met kinderen, jongeren, volwassenen en oude 
mensen, kortom met iedereen die bij de kerk hoort. 
Leer jij ook mee in de kerk? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Zondag 08-07-2018    

                     
Kleur:   Groen 
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Met elkaar aan tafel 
Vrijdag 13 juli 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 € 6,00 per persoon. 

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen 
tot woensdag 11 juli bij  
Heleen van Tol, tel: 0348-502564 
 
God is er altijd 
Als je uit de routine van het dagelijkse leven bent, 
bijvoorbeeld op vakantie, is het erg verleidelijk om ook 
de simpele disciplines als Bijbellezen en bidden even te 
vergeten.  
Je zit in een ander ritme, misschien ben je wel in een 
ander land en heb je even totaal geen verplichtingen of 
verwachtingen waar je aan moet voldoen.  
Hoe makkelijk is het dan niet om, bewust of onbewust, 
ook je grip op God te laten verslappen?  
Maar God is overal en Hij is in ons.  
 
Hebben we een paar weken vrij, dan is Hij er nog 
steeds.  
Gaan we naar het buitenland dan gaat Hij met ons mee.  
Genieten we van een mooie zonsopgang of 
zonsondergang dan hoopt Hij dat wij eraan denken dat 
Hij die zon gemaakt heeft. 
 
In Psalm 139 staat: “Al verhief ik mij op de vleugels van 
de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
ook daar zou Uw hand mij leiden, zou Uw rechterhand 
mij vasthouden. 
Hoe rijk zijn Uw gedachten, God, hoe eindeloos in 
aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn” 
(vers 9, 10 en 17, 18).  
 
God is overal en Zijn gedachten zijn altijd bij ons! 
 
 

 

 
 


