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Zondag 09-04- 2017
Belijdenisdienst
Ds. D.J. Versloot ,
Ds. J. de Jong, Zangdienst
Addo Dam
Martijn van de Weerd
br. N. van Esschoten
Roos van Esschoten
Corine de Wit en Linda Markus
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Solidariteitskas
Sven de Koning
Fam. van Eijk, Hoogeind 6
Gebruik kopieerapparaat

BLOEMLEZING
Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we
traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek.
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven
onder de mensen die staan te juichen langs de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer die
zullen uiteindelijk winnen, niet het geweld.
De rode viooltjes vertellen over nederigheid

KERKDIENSTEN
Voorganger (19.30 uur)
Organist (19.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
e
1 collecte
Beamteam

Witte donderdag 13-04-2017
Ds. D.J. Versloot
Hans van Vliet
Zr. H. van Duuren
Nel en Aart van Drie
40 dagen project
Carl Griffioen

Goede Vrijdag 14-04-2017
Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers
Br. A. van Achterberg
Jannie en Aaldert Kon
Kerk
Frank van Duuren

BLOEMLEZING

WITTE DONDERDAG
Op deze dag gedenken we hoe
Jezus voor de laatste keer de
maaltijd deelt met zijn leerlingen.
De nadruk ligt op het dienen
van de (A)ander.

GOEDE VRIJDAG
STILLE ZATERDAG
Staan we stil bij het lijden en de
We bevinden ons nog in
kruisdood van Jezus.
De schaduw van Jezus’
Het kruis is omwikkeld met
kruisdood.
prikkeldraad.
Voorzichtig breekt het licht
Rode anemonen geven de
van Pasen door.
bloeddruppels van Jezus aan.
Het kruis is met groen,
Na het doven van de paaskaars
hedera bekleed, symbool
Steken we er een rode roos
van doorgaand leven.
tussen. “Het licht lijkt te doven
maar de Liefde van God dooft nooit”.

KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam

Zondag 16-04- 2017 PASEN
Ds. D.J. Versloot
Martijn van de Weerd
zr. J. van Dieijen
Roos van Esschoten
Britt, Annelise en Brittney
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
1/3 Jop, 2/3 eigen jeugd
Kerk
Matthijs Kooi

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 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Sta in je kracht. Jezus rijdt Jeruzalem binnen.
Niet hoog te paard maar op een ezel.
Nederig, barmhartig, liefdevol, dat zijn de Koninklijke
krachten. Gods kracht.

Stille Zaterdag 15-04-2017
Ds. D.J. Versloot
Arie Schuller
zr. J. Bazuin
Ria en Nico v. Esschoten
40 dagen project
Ellen Hagoort

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.
Openbare geloofsbelijdenis
Met grote vreugde en
dankbaarheid maakt de
kerkenraad bekend dat vandaag
6 mensen openbare
belijdenis van het geloof zullen
afleggen:
Anna Lodder,
W. Alexanderstraat 45, 3466 LW Waarder
Chantal Postma,
Kastanjelaan 3, 3465 TC Driebruggen
Jos Lodder,
W. Alexanderstraat 45, 3466 LW Waarder
Robin van Duuren,
Kastanjelaan 53, 3465 TC Driebruggen
Tim van Os,
De Zaan 34, 3448 BS Woerden
Max den Besten,
J. Bijlhof 22, 3466 NW Waarder
die daarbij ook de heilige doop heeft aangevraagd.

UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
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 haar en haar familie.
25 jaar getrouwd
10-04-2017: Elske en Leonard Griffioen,
Berghoeve 2, 3466 NT Waarder.
Ik wens jullie toe dat de armen van de Vader
steeds gevouwen blijven om jullie leven heen,
dat Hij jullie en jullie kinderen vasthoudt, vol liefde en
warmte, Hij laat jullie zéker nooit alleen.
Hij maakte twee prachtige mooie mensen,
Hij heeft jullie gevormd, zoals Hij het zelf bedacht,
en als Hij dan kijkt hoe Zijn Meesterwerk vordert,
weet dan dat Zijn liefde jullie 25 jaar geleden
samenbracht.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Even een berichtje van ons
Het afgelopen halfjaar heb ik diverse chemokuren
gehad. Helaas niet met het gehoopte resultaat.
Na 3 maanden bijkomen ga ik nu begin mei beginnen
met een experimentele radiologische behandeling in het
UMC.
Dit is geheel nieuw en gaat, als het aanslaat, ongeveer
een half jaar duren.
Wij zijn erg blij met al het medeleven en de steun die
we vanuit de gemeente ontvangen, dit geeft ons moed
en kracht om het volgende traject vol vertrouwen in te
gaan.
Wim en Gea van Esschoten
Paasgroet naar Oraniënbaum
U kunt vandaag na de
kerkdienst, tijdens het
koffiedrinken, weer uw
naam op een kaart zetten
die als gezamenlijke
paasgroet naar onze
partnergemeente in
Oraniënbaum gestuurd
zal worden.

Na afloop is er koffiedrinken in “De Schouw”
KINDERNEVENDIENST
“Jezus wordt gekruisigd”
De mensen spotten met Hem. En telkens roepen ze
weer hetzelfde: ‘Als jij de Messias bent, red dan jezelf.
Je hebt anderen gered dus red dan nu ook jezelf maar.’
Jezus wordt niet boos. En Hij laat ook niet zien hoe
machtig Hij is door van het kruis af te komen.
Hij vraagt God vergeving voor wat anderen doen.
Dan wordt het donker, twaalf uur is het en opeens staat
de tijd stil. God de Vader laat de zonde van heel de
wereld over zijn eigen Zoon heen komen.
Hij draagt de straf in onze plaats.

AGENDA:
Woensdag 12-04: 19.00 uur Paasviering van de
Pr. W. Alexanderschool in onze kerk.
Woensdag 19-04: Gemeenteavond, vanaf 19.30 uur
staat de koffie klaar.
Financieel jaarrapport 2016 ligt in de hal van de kerk
om mee te nemen.

