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Zondag 12-02-2017
’s Morgens – Word Servantsdienst
’s Avonds - Zangdienst
Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
René van der Hoef
Erick Versloot/Dirk Jan Warnaar
br. R. Kastelein
Ria en Nico van Esschoten
Ilse Schakel en Karin Delfos
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
World Servants
Jeugd
Matthijs Kooi
Ben Seeleman, Hof van Waarder 17

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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE DIENSTEN
Gisteren was er het jaarlijkse
eetcafé, verzorgd door de
World Servants met een
opkomst van 150 mensen –
dank aan allen die
dit mogelijk hebben gemaakt!
Zondag 12 februari 09.30 uur Dienst m.m.v. de World
Servants. De 5 World Servants van dit jaar werken mee
in teksten en muziek en stellen zich voor...
Zondag 12 februari 18.30 uur
zangdienst: zingend door 500 jaar
Reformatie.
Deel 1 liederen van Maarten Luther
en zijn directe volgelingen.
Ds. Versloot neemt ons in Woord en
muziek mee terug in de tijd en beleef

Zondag 19-02-2017

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Johan Kooiman
Jaap van Leeuwen
zr. W. de Vink
Nel en Aart van Drie
Annemaria Kooi en Dianne van de Broek
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Onderhoudsfonds
Carl Griffioen

het geloof, de hoop en liefde en leven van toen aan de
hand van liederen. Na afloop staat de koffie klaar.
Wees welkom en neem gerust iemand mee!
KINDERNEVENDIENST
“Jezus legt de wet uit”
Jezus legt iets uit over ruzie. Hij zegt: natuurlijk mag je
elkaar niet slaan en schoppen of nog erger. Maar weet
je dat de Here God het ook verdrietig vindt als je een
ander uitscheldt?
Hij wil dat we van elkaar houden, dat we het weer goed
maken met elkaar als er iets mis gaat. Dan kun je weer
samen verder leren en spelen.
Dan is het weer gewoon fijn, zoals God graag wil.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
16-02: Mw. C. Zuidam-Streefland, Pr. Maximalaan 35,
3466 LP Waarder, zij wordt 80 jaar
16-02: Dhr. H. Koomans, Hof van Waarder 13, 3466
NR Waarder, hij wordt 86 jaar.
17-02: Mw. H.J. Koomans-Nap, Hof van Waarder 13,
3466 NR Waarder, zij wordt 84 jaar.
18-02: Dhr. G.A. Spanenburg, Burg. Doormanstraat 9,
3465 KD Driebruggen, hij wordt 71 jaar.
19-02: Mw. M.J. de Jong-Koetsier, Lindenlaan 5, 3465
JN Driebruggen, zij wordt 71 jaar.
De Heer geeft antwoord (Spreuken 16:1) Op sommige
vragen kent niemand het antwoord; er zijn bepaalde

dingen die geen enkel mens weet. Er is er slechts Eén
bij Wie je met al je vragen terecht kunt.
God geeft antwoord. Altijd.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Ben Seeleman (Hof van Waarder 17, 3466 NR) is
afgelopen week geopereerd na een val waarbij hij zijn
arm heeft gebroken.
Van harte wensen wij hem een goed herstel toe!
Mirjam van Blotenburg – Baas (Wilhelminastraat 33,
2811 TP Reeuwijk) onderging al een ingreep vanwege
een niersteen, maar moet helaas as donderdag weer
omdat de vorige keer niet het gewenste resultaat had.
Van harte wensen wij een geslaagde ingreep en goed
herstel.
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie voor
onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
TERUGBLIK:
Zondag waren we als gemeente
met 70 mensen aanwezig tijdens
de hartelijke ontvangst en de
inspirerende rondleiding rondom
de orgelzolders, en met de
zangdienst waren er zelfs 80
gekomen naar de Breepleinkerk in
Rotterdam – Zuid, waardoor de
drie galerijen (die normaal alleen
met kerst open gaan) weer bevolkt
waren.
Alweer een succesvolle activiteit van onze commissie
vorming en toerusting en ook een opsteker voor de
vrijwilligers van de Breepleinkerk die de kerk met haar
verhaal in stand houden.
Dinsdag jl. waren 22 Driebruggers bij elkaar voor een
groothuisbezoek. In een hartelijke sfeer zijn
persoonlijke ervaringen gedeeld rondom het jaarthema
'deel je leven'.
VOORUITBLIK:
Zondag 12-02: 20.00 uur:
In de consistorie 18+-kring
Maandag 13-02: Ds. Versloot afwezig i.v.m.
permanente educatie
Dinsdag 14-02: 20.00 uur
'ODE AAN DE LIEFDE'
Benefietconcert en
presenstatie in beeld + woord
door ds. David van Veen en
in muziek + samenzang door
ds. Erick Versloot,
de Ark, 't Kerkestuk, Reeuwijk.
Na afloop ontmoeting bij een glas.
De opbrengt is t.b.v. de renovatie van de kerk.
Van harte welkom!
Woensdag 15-02: 20.00 uur
Moderamen Margrietstraat 7

Donderdag 16-02: 19.30 uur
Tienercatechese in de Schouw
Donderdag 16-02: 09.00 uur en 20.30 uur
Bijbelleesgroepen met het oog op de lezing komende
zondag
Vrijdag 17-02: 19.00 uur
Weeksluiting in de Huiskamer van Waarder
Liedboek Hemelhoog
In de Uit Eigen Kring van januari heeft u kunnen lezen
dat we met Pasen de liedbundel ‘Hemelhoog’ willen
gaan gebruiken. In de ochtenddiensten worden de
liederen gebeamd; in de avonddiensten zullen wij als
kerk een aantal bundels beschikbaar stellen.
U kunt de bundel ook zelf aanschaffen.
De kosten zijn € 25,00 maar bij voldoende bestellingen
is er korting mogelijk. Het bestelformulier vind u in de
Schouw en in de voorhof van de kerk.
De inschrijving is mogelijk tot 12 februari.
STERKE VERHALEN!
EEN AVONDJE BIJBEL VERTALEN....
Donderdagavond 23 februari 20.00 uur organiseert de
Commissie Vorming en Toerusting een avond rondom
Bijbelvertalingen.

Drs. Hans Bouma, verbonden aan het Nederlands
Bijbelgenootschap, komt naar Waarder om te vertellen
over het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap in
het algemeen en Bijbel vertalen in het bijzonder.
Hij neemt ons mee in dilemma's over hoe je sommige
woorden vertaalt van toen naar nu maar ook hoe je dat
weergeeft in andere culturen.
Het belooft een avond te worden waarin we een
inspirerend kijkje krijgen achter de schermen van het
werk dat vooraf gegaan is aan onze Bijbelvertalingen.
Met concrete voorbeelden worden - met ernst en gein de dilemma's en vondsten geïllustreerd.
Kortom een avond ervaringsgericht leren waardoor je
de Bijbel nog meer bewust, verdiepend en verbredend
en vooral ook anders gaat lezen - en vertalen.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de Schouw op
donderdagavond 23 februari. De toegang is vrij, er is
gratis koffie, ook in de pauze, en na afloop kunnen we
een gift geven voor het werk van het NBG.
Van harte welkom en neem gerust iemand mee.
De commissie vorming en toerusting

