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Zondag 13-08-2017
Avonddienst Zangdienst

Zondag 20-08-2017
Viering Heilig Avondmaal

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:

Ds. J.L. van der Wolf/Amsterdam
Ds. D.J. Versloot
Martijn van der Weerd
Erick Versloot
Br. A. van Achterberg
Gea en Teus Lodder
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia Zending
Kerk
Matthijs Kooi
Dochter Coby van Dijk, Dorp 26,
Vanwege scooterongeval

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Martin Mans
Martijn van der Weerd
Zr. J. Bazuin
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Karin Delfos, Naomi v.d. Laan
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
André Bandell

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
Zondagavond zangdienst rondom 'het liefste lied'.

Deze laatste zangdienst als predikant van Waarder
vertelt ds. Versloot over de 10 liefste liederen met
een verhaal uit 12 jaar Waarder.
Het gaat om P 42: 1,3 121: 1,4, H 358 H 629A, H 420 H
10 Psalm 145 gelezen en
gezongen: vers 5,6 P 27: 7 , H 386 G 426.
Na afloop koffie drinken en gelegenheid voor
ontmoeting.

Volgende week vieren we met elkaar de maaltijd van de
Heer. s 'Morgens staan we stil bij de wijnstok en zingen
een nieuw lied op een bekende wijs daarover.
's Avonds alvast een verkenning van het nieuwe
jaarthema: kom, zie en proef dat de Heer goed is – naar
Psalm 34.
Van harte welkom!
KINDERNEVENDIENST
“Jeremia bij de pottenbakker”
God is de Schepper, van heel de wereld, ook van de
mensen. Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe’.
God mag van ons eisen in Hem te geloven.
Voldoen we niet aan zijn verwachtingen, dan heeft Hij
het recht zijn plannen met ons te veranderen.
God is als een
pottenbakker die van klei
iets maakt, maar is een pot
eenmaal gebakken en
mislukt, dan slaat hij die
stuk.
God blijft bezig met Juda,
maar kan ook besluiten om
niet meer met Juda verder
te gaan en voor zichzelf een nieuw volk te kiezen.

Bevestiging/afscheid ambtsdragers:
De kerkenraad is blij en dankbaar dat zij een aantal
mensen bereid hebben gevonden om zitting te nemen
in de kerkenraad:
Gerrit de Koning Sr./Wim van Duuren/Hanny de Koning
als ouderling (Arie van Achterberg en Jetty Bazuin
hebben besloten nog 1 jaar te blijven als ouderling)
Joke Postma als diaken (Heleen van Tol heeft besloten
nog 1 jaar te blijven) Jan de Groot als ouderling
kerkrentmeester (Nico Groot heeft besloten nog 1 jaar
te blijven)
Tim van Os als jeugdouderling
Aftredend zijn:
Co van Duuren, Mijnie van Esschoten en Rob Kastelein
als ouderling.
Rineke Bode als diaken, Rien Schakel als ouderling
kerkrentmeester en Bianca de Koning als
jeugdouderling:
De bevestiging en tevens afscheid van de
ambtsdragers zal plaatsvinden op 27 augustus in de
morgendienst.

Zaterdag is zij na de dienst van 13.30 uur in de kerk,
begraven op de begraafplaats aan de Molendijk.
Vanmorgen gedenken wij haar in ons midden.
Haar gezin, klein en achterkleinkinderen wensen wij
van harte troost en sterkte.
Afscheid nemen
Elk afscheid is moeilijk,
Elk afscheid doet pijn………
Het maakt je binnen,
Zo nietig, zo klein……..
Tóch, als je mag weten,
Dat Jezus er is
Om jou te vertroosten,
wordt het grootste gemis,
een uitzien, verlangen
om eenmaal van pijn
verlost, bij de Heer
in de Hemel te zijn……..
Avondmaalsproject volgende week:
Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden.

UIT DE GEMEENTE
Jubileum
Op 17-08-2017 hopen Dhr. G.F. Prang en Mw. M.C.
Prang-Bonder, Prins Bernhardstraat 70, 3466 LV
Waarder, de dag te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd
zijn.
We hebben elkaar nodig, dat is toch zonneklaar?
Want mensen willen warmte en aandacht voor elkaar
Waarom niet even praten, waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt, zelfs op een donkere dag.
Iemand die naar je luistert, iemand die met je praat,
Dat is nou juist hetgene, waar het bij de mens om gaat.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Geboren
Er staan nu twee schaapjes
i.v.m. de geboorte van
Sven en Vera Kasius,
zoon en dochter van Dennis
en Marijke Kasius-Krist.
Zusje en broertje van Elin en
Jens.
Wij wensen hen en hun familie
van harte geluk met elkaar onder
de zegen van God.

Het Inloophuis ondersteunt mensen die leven met
kanker én hun naasten.
De overtuiging is er dat lotgenotencontact en bewust
leven met de ziekte de kwaliteit van leven kan
bevorderen.
De deur staat open om lotgenoten en hun naasten op
het gebied van alle niet-medische zaken te
ondersteunen.
Er is een warm welkom voor een gesprek, een arm om
de schouder, voorlichting, lotgenotencontact, rust en
bezinning of juist afleiding.
Het Inloophuis is een vrijwilligersorganisatie en vrijwel
volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.
Wilt u bijdragen en het werk hierdoor mogelijk maken?

Omzien
In het ziekenhuis is opgenomen vanwege een
buikoperatie William Kon, Bernhardstraat 7,
3466 LR Waarder. We zijn met hem en zijn familie
dankbaar dat de operatie is geslaagd maar
herstel zal tijd vergen – van harte geduld gewenst!
Afgelopen week namen wij met velen afscheid van
Roos Spanenburg. Wij leven mee met
Dikkie, gezin en familie p/a Doormanstraat 9,
3465 KD Driebruggen.
In het hospice van Oudewater is overleden op maandag
7 augustus Willie van Herpen-Verwoerd, Lindenlaan 17,
3465 JN Driebruggen, op de leeftijd van 92 jaar.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Meer info? www.inloophuislevenmetkanker.nl

