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KERKDIENSTEN

Zondag 10-09-2017
Avonddienst - Zangdienst

Zondag 17-09-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Ds. P.J. v.Midden/Bergambacht
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Waddinxveen
René van der Hoef
Hans van Vliet
Br. G. Kastelein
Ria en Nico
Angelique Hoogendijk en
Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
1/3 Jop, 2/3 eigen jeugd
Solidariteitskas
Sven de Koning
Mw. Nap, J.E. Bijlhof 16

Dhr. Nathan Noorland uit Driebruggen
13.00 uur korte afsluiting

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:

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
Avonddienst - zangdienst

Kees Romijn
Br. G. de Koning
Nel en Aart van Drie
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Vorming en Toerusting
Vredeswerk
Ellen Hagoort

KINDERNEVENDIENST
“De boekrol van Jeremia verbrand”
Koning Jojakim weigert Gods woorden serieus te
nemen. Als Jeremia ze laat opschrijven op
een boekrol, verbrandt hij die. Weg ermee!
En weg met Gods woorden!
Maar zo eenvoudig komt hij niet af van de HEER.
Een nieuwe boekrol wordt
gemaakt en bewaard.
Gods woorden veranderen niet,
als wij er niet naar willen
luisteren.
Dus we doen er verstandig aan
onze oren er niet voor dicht te
stoppen, want anders missen we Gods liefde en Gods
hulp.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
1409: Arno Neuteboom, Swetterhage, Blankaartweg 2,
Jakweide 106, 2381 AD Zoeterwoude,
hij wordt 36 jaar
Liefde, altijd en overal.
Samen delen, samen vieren,
samen genieten ook vooral.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN
Suze van Vliet- van der Klis (Burgemeester
Doormanstraat 5, 3465 KD Driebruggen) is opgenomen
in het Groene Hart ziekenhuis vanwege een ontsteking
aan de operatiewond van haar elleboog.
We hopen met Suze dat er snel verbetering merkbaar
zal zijn en wensen haar van harte beterschap en sterkte
toe.
Mw. N. Nap-van Woudenbergh (J. Bijlhof 16, 3466 NW
Waarder) mocht deze week terugkeren uit het
ziekenhuis. Het gaat goed met haar.
Het totale herstel zal nog wat tijd in beslag nemen.
Daarom wensen wij haar van harte geduld, vertrouwen
en een goed herstel.
Overleden
Op 1 september overleed te Arnhem mevrouw Jacoba
Gerding-Bouman (Cobi) op 87-jarige leeftijd.
Op woensdag 6 september namen wij in een zangdankdienst, die geleid werd door Ds. Erick Versloot,
afscheid.
We stonden stil bij haar leven dat gevuld was met de
liefde voor haar man en haar gezin én met de liefde
voor het zingen.
We wensen meneer Gerding en de kinderen en
kleinkinderen van harte sterkte toe.
Hoogstede, Utrechtseweg 265,6812 AG Arnhem.
In de vroege morgen van 5 september overleed de heer
Gijs van der Neut. Gijs werd 68 jaar.
Maandag 11 september is de uitvaartdienst om 10.00
uur in de Aula van crematorium IJsselhof,
Goejanverwelledijk 6, in Gouda.
Vandaag staan wij in de dienst stil bij zijn overlijden.
Laten we als gemeente om Alie, de kinderen en
kleinkinderen heen staan in deze en komende dagen.
We wensen hen sterkte! Familie van der Neut-Zondag,
Pr. Bernhardstraat 23, 3466 LR, Waarder.
Tijd heelt geen wonden
Tijd leert je leven met verdriet
En wachten……….zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet
En tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn in je ziel
dat ze de zere plekken kunnen overgroeien.
GEVRAAGD : Vrijwilligers voor de maandagavond
De scholen zijn de afgelopen weken weer gestart.
Ook de lessen Nederlands voor de asielzoekers in
Kerverland.
O.a. door gezinshereniging hebben zich voor de
komende maanden 12 mensen aangemeld, die graag
begeleid willen worden bij het huiswerk maken.
Er zijn nu voor de maandagavonden t/m november
dringend mensen nodig, die de asielzoekers op een
gezellige manier willen helpen bij hun huiswerk maken.
Voor nadere inlichtingen en opgave kunt u zich melden
bij Wijnie Boogert, tel. 502402 of e. aboogert@solcon.nl

Oproep voor het startweekend
Het organiseren van het startweekend komt niet meer
alleen op de schouders van V&T te liggen, maar de
taken zijn nu wat verdeeld . Zo ook de startzondag: die
wordt nu ingevuld door de ZWEO-commissie.
Wij hebben dit keer gekozen voor een
High Tea. En om de kosten daarvan wat te drukken,
hebben wij uw/jouw hulp hard nodig om deze middag
zo gezellig en lekker mogelijk te maken en wordt er
door ons gevraagd of u/jij voor deze middag ook wat wil
maken e/o bakken. Daarom staan er zondag 10
september 2 commissieleden na de dienst bij de
uitgang met intake-lijsten, zodat u uw naam daarin kunt
vullen bij een hapje die u wil gaan maken voor die
middag. Want vele handen maken licht werk toch? Met
elkaar maken wij er een gezellig weekeind van. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking.
De ZWEO – commissie.
Activiteit voor de jeugd op 15 september
(startweekend)
We willen het nieuwe seizoen spectaculair starten met
elkaar! We gaan dit jaar naar de Uithof, waar we gaan
skiën en ... de rest verklappen we nog niet.
Zorg ervoor dat je warme kleren mee hebt voor het
skiën en handschoenen. En neem ook je zwemspullen
mee. We vertrekken om 18.30u en om 24.00u is het
programma afgelopen.
Voor wie? Jeugd vanaf de middelbare school.
Geef je voor 1 september op via
jeugdouderlingen@pknwaarder of stuur een berichtje
naar Maartje: 0620253957
STARTWEEKEND – activiteit voor de kinderen van
de basisschool
Vrijdag 15 september is er weer een gezellige middag /
avond voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de
basisschool. We hebben een leuk programma met
binnen en buiten activiteiten en we gaan ook met elkaar
eten. We starten om 17.00 uur en om 20.00 uur mogen
jullie weer opgehaald worden. We willen graag weten
hoeveel kinderen er zullen komen. Geef je daarom
uiterlijk 11 september op bij:Sonja Seeleman
(familieseeleman@hotmail.com of 0348-502565) Laura
van der Laan (ronald-laura@tele2.nl of 06-24412800)
Bericht aan ouders
I.v.m. de activiteiten is het echt van belang om uw
kind(eren) op te geven. Zonder opgave bestaat de kans
dat uw kind niet mee kan doen.
Voor bij de activiteiten is extra hulp altijd welkom.
Wilt u komen helpen, geeft u dit dan aan ons door.
Wij hebben er zin in, tot 15 september!!
Sonja, Els en Laura

Startweekend 2017 heeft als thema:

Data Bijbelkringochtenden
Ds. Piet van Midden is
bereid gevonden om
gedurende de periode dat
wij geen vaste predikant
hebben, de maandelijkse
Bijbelkringochtenden te
leiden.
Daar zijn we erg blij mee!
Het is, als vanouds op donderdagmorgen in de Schouw
van 9.00- 10.45 uur.

Programma van zaterdag 16 september a.s.
Op zaterdagmorgen is er voor ons een OPEN HUIS
op de kaasboerderij van Johan en Daniëlle Verhoef in
Nieuwerbrug.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Schouw met
eigen vervoer.
Bij goed weer gaan we op de fiets, als het regent, gaan
we met de auto.
Ter plekke bekijken we dan wel wie er met elkaar kan
meerijden.
Naar verwachting zijn we rond 12.30 uur weer terug in
Waarder. Deelname is gratis.

Voor dit jaar zijn de volgende datums vastgezet:
21 september,
26 oktober,
30 november en
21 december.
Iedereen die belangstelling heeft is van harte
uitgenodigd.
Commissie Vorming en Toerusting

Zaterdagavond is er een barbecue, waarvoor we
iedereen van harte uitnodigen!
Het begint om 18.00 uur. De deelnemers kunnen
zowel in de Schouw, als buiten op het grasveld achter
de Schouw terecht, waar tenten neergezet worden
De kosten zijn € 15,00/pp voor
kinderen t/m 12 jaar is het gratis.
AUB gepast betalen op
de avond zelf.

Graag voor beide activiteiten vooraf opgeven.
We staan op zondagmorgen 10 september, VOOR de
dienst, met intekenlijsten bij de ingangen.
Telefonisch of per e-mail is ook mogelijk bij
Nel Geerlof: tel. 761199, e-mail: nelgeerlof@gmail.com
of bij Anneke Albregts: Tel: 500358, e-mail:
anneke_albregts@kpnplanet.nl
Zondag 17 september:
telefoon mee naar de kerk

We willen graag weer laten zien wat er
komend seizoen allemaal te doen is,
neem allemaal je telefoon mee naar
de kerkdienst.

Uitnodiging
Het Christelijk gemengd koor Nieuwerbrug is op zoek
naar nieuwe leden.
Zij zingen voornamelijk Nederlandse Christelijke
liederen en oefenen wekelijks, al 33 jaar lang.
Zij werken mee aan kerkdiensten,Kerst- en
Paasvieringen en zingen in verzorgingshuizen.
Voor het aanstaande seizoen staan prachtige liederen
op het programma en mooie optredens zoals o.a.
31 oktober Lutherdag in Bodegraven, vieringen rond
Kerstkoralen uit de Mattheus Passion in de Petruskerk
en St. Janskerk in Mijdrecht.
Zij nodigen u van harte uit om mee te komen zingen.
Repetitie elke donderdagmiddag van half twee tot
half 4 in de Brugkerk.
Mogen zij op u rekenen?

