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Zondag 14-05- 2017
Avonddienst – Zangdienst
Ds. N.Dijkstra-Algra uit Houten
Ds. D.J. Versloot
Kees Romijn
Tjeerd Kiers
Br. R. Kastelein
Ria en Nico van Esschoten
Angelique Hoogendijk en
Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Evangelisatie
Onderhoudsfonds
Sven de Koning
Henk Hagoort, de Groendijck 21

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
De zondagen hebben tussen Pasen en Pinksteren
vanouds een naam – zoals zingt, bidt, juicht.
Vandaag is het zondag cantate: zingt.
Onze gemeente zingt graag en daarom is er vanavond
een zangdienst, zaterdagavond een concert en
volgende week zondag verleent het grootse koor
Adonai uit Waddinxveen medewerking aan de dienst.
Van harte welkom!
Vanavond gaan we
terug in de tijd – we
zingen voor een keer
uit het oude rode
Liedboek voor de
Kerken, waarvan er
genoeg exemplaren in
de kerk liggen.
In dat liedboek stonden veel liederen uit de Lutherse
traditie. Gerard de Goeij, zang en Tjeerd Kiers op

Zondag 21-05-2017
Morgendienst m.m.v. Adonai
Dhr. D.J. Versloot
Ds. W.M. Schraven uit Lopik
Martin Mans
Johan Kooiman
Br. G. Kastelein
Nel en Aart van Drie
Lisette de Koning en
Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Bloemenfonds
Ellen Hagoort

Donderdag 25-05-2017
Hemelvaartsdag
Ds. D.J. Versloot
Evert de Vries
Br. A. v. Achterberg
Roos van Esschoten
Britt,Annelise,Britney

Kerk
Zweo
Matthijs Kooi

orgel en vleugel vertolken mooie en veelzijdige liederen
van Maarten Luther, wij zingen naar hartenlust zijn
bekende werken.
Het thema is dan ook: zou ik niet van harte zingen...
KINDERNEVENDIENST
“God roept Mozes naar Egypte”
Mozes is herder in de woestijn. Hij woont in het
vreemde Midjan en trekt rond met de kuddes. Dan komt
op een dag de stem van de HEER uit de brandende
braamstruik. Hij zegt: Ik heb gezien hoeveel ellende
mijn volk heeft. Ik ga het verlossen. Jij moet naar
Egypte gaan, ik heb jou nodig als leider van het volk.
Mozes vindt het best eng om God te ontmoeten. Hij
knielt eerbiedig. Hij mag knecht van God zijn, wat een
eer!
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
17-05: Mw. de Bruijn-den Boer, Sierkersstraat 1,
3465 JT Driebruggen, zij wordt 81 jaar.
Gods liefde is zo enorm dat je je er geen voorstelling
van kunt maken. Ze reikt nog verder is nog groter en
gaat nog dieper dan je denkt.
Zijn liefde gaat je verstand te boven.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN
Grethus Kon (de Groendijck 32, 3466 NH) werd
afgelopen week getroffen door een kleine bloeding
tussen zijn hersenen en is daar vrijdag aan geopereerd.
Een heel spannende tijd voor hem, Nelleke en de
familie. Hij verblijft in het UMC, Heidelberglaan 100,
3584 CX Utrecht.
Wim Kastelein (Beatrixkade 7, 3465 JE) kreeg het
bericht dat hij een darmoperatie zal moeten ondergaan
vanwege een kwaadaardige ziekte. Tegelijkertijd is er
opluchting dat er geen uitzaaiingen zijn geconstateerd.
Van harte wensen wij de families veel kracht en de
helende nabijheid van God en mensen...
Huwelijk
Joost Hemmes gaat op 20 mei trouwen met Lindy
Reinhardt. Ze trouwen alleen voor de wet.
Ze hebben samen een zoon Noël.
Joost en Lindy wonen Hogebrug 28, 3465 HG
Driebruggen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
UITZIEN
Woensdag 17 mei:
20.00 uur Kerkenraad
Donderdag 18 mei:
09.00 uur kring – bijbelleesgroep, in de Schouw waarin
we de teksten voor zondagmorgen verkennen met
elkaar.
Zaterdag 20 mei:
19.30 uur Concert Shinetour in onze kerk
Zondag 21 mei:
09.30 uur dienst mmv koor Adonai uit Waddinxveen.
Deze zondag heet vanouds
Rogate: Bidt.
's Avonds staan wij dan ook stil
bij de betekenis van het gebed.
We zullen ontdekken dat het
Onze Vader, dat Jezus ons
leerde, een door en door Joods
gebed is. Een dienst waarin we
met lezing, overdenking, gebed
en liederen stil staan bij hoe dit
ons gebedsleven kan verrijken.

Belangrijke mededeling van de ZWEO.
Op zaterdagavond 20 mei zal er een concert gegeven
worden hier in de kerk voor het project "Shine".
Het doel van het concert is om mensen die
in moeilijke situatie zitten te bemoedigen, maar ook om
mensen wakker te schudden en de ogen te openen
voor de schrijnende mensenhandel die óók in
Nederland aan de orde van de dag is.

Jane Lasonder,( voor ons al bekend omdat zij en haar
gezin ook erg betrokken waren bij concerten van de
Continentals,) heeft heel wat meegemaakt in haar
leven, maar kwam uiteindelijk in goede handen
terecht. Jane heeft haar leven beschreven in een boek
"Jane". Heel indrukwekkend.
Nadat ze dit boek heeft gepresenteerd is Jane
begonnen met spreekbeurten....
indrukwekkende spreekbeurten over haar leven,
maar vooral over een boodschap van hoop.
Hoop voor een ieder die God wil leren kennen en een
ieder die in zijn of haar leven met Jezus wandelen.
Hierna volgde een tweede boek: "Red Alert" met
verschillende verhalen over mensenhandel, prostitutie
en uitbuiting. Jane wil door haar ervaringen in haar
eigen leven, iets extra's doen voor mensen in
onderdrukking, voor mensen die dagelijks stelselmatig
mishandeld en misbruikt worden. Hierdoor is
stichting "Red Alert Company" in het leven geroepen.
Via deze stichting is Jane actief met het geven van
presentaties en preekbeurten op scholen, in kerken en
bedrijven, bij overheid en politie over onrecht,
mensenhandel en prostitutie. De spreekbeurten
van Jane zijn indrukwekkend, zetten je aan het denken,
zorgen er misschien voor dat je overgaat tot actie én ze
geven hoop. Hoop voor een ieder, in elke situatie.
Extra bijzonder aan dit project is dat Jane en Arnold
Wienen een samenwerking zijn aangegaan met een
Engelse Christelijke Band: "The Plan".
Deze band komt in mei naar Nederland om samen met
het te vormen projectkoor "Shine", waar ook Corine
Broekhuizen uit Waarder in meezingt, een zestal
optredens te verzorgen. Zo ook deze avond.
Op deze avond zal Jane een spreekbeurt houden over
haar leven en zal er gezongen worden door het
projectkoor "Shine" . Omdat het een indrukwekkende
en heel confronterende avond zal worden, waarin Jane
vertelt over haar leven waarin te veel is gebeurd om
hier te beschrijven, is deze avond dan ook alleen
toegankelijk voor personen boven de 16 jaar.
Uiteraard is het mogelijk om haar boeken te kopen op
deze avond.
Wanneer:
zaterdag 20 mei 2017.
Aanvang concert: 19.30 uur
Tijdsduur:
ca 1,5 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar.
Toegang: gratis, maar er zal tijdens het concert een
collecte gehouden worden
Na dit concert is er voor een ieder gelegenheid om na
te praten over deze avond en koffie/thee te drinken in
de Schouw.
De ZWEO heet u van harte welkom op deze bijzondere
avond en hopen dat u massaal gehoor zal geven om
deze avond bij te wonen.
Zondag 21 mei
ADONAI christelijk regiokoor uit Waddinxveen zal
medewerking verlenen aan de morgendienst van
zondag 21 mei a.s. Dit koor staat o.l.v. Dirigent Peter
Burger. Martin Mans begeleid het koor en de
gemeentezang op het orgel.
Ds. Erick Versloot gaat voor in deze dienst.
Het thema is OOGGETUIGE.
Commissie Vorming en Toerusting:

VAN DE WORLD SERVANTS
Barbecue
Allereerst onze WS-BBQ
op vrijdagavond 26 mei!
Heeft u zin in een gezellige
avond met vrienden,
bekenden en lekker eten?
Geeft u dan nu op bij
Brittney Pater of Max den
Besten vóór 19 mei.
E-mail:
brittneypater2000@gmail.com of
telefoonnummer Max: 06-57857501.
Datum: Vrijdagavond 26 mei 2017
Kosten: € 15,00 volwassenen en € 7,50 voor kinderen
tot 12 jaar. Exclusief drinken (€ 1,00 per consumptie)
Waar?
Familie Pater Prins Bernhardstraat 79,
3466 LS WAARDER
Hoe laat? 17.30 uur inloop. 18.00 start eten

Fietstocht
Zaterdag 17 juni hopen wij weer met een groep gezellig
te gaan fietsen! Deze keer fietsen we naar
Baambrugge. De fietstocht wordt geheel verzorgd door
de World Servants. Dit is inclusief diner na afloop.
De fietstocht is circa 100 kilometer. U kunt ook de
keuze maken om vanaf Baambrugge mee te fietsen.
Dit is circa 50 kilometer. Wij zorgen ervoor dat u en uw
fiets in Baambrugge komen.
Wilt u meefietsen? Graag vóór 10 juni opgeven bij
Myrthe Griffioen of Isa de Koning.
E-mail: myrthe-griffioen@hotmail.com of
isadekoning@hotmail.com
Telefoonnummer
Myrthe: 06-10943226 of Isa: 06-21469807.
De kosten voor de fietstocht bedraagt: € 25,00.
U kunt zich natuurlijk ook laten sponsoren.
Ziet u het fietsen niet zitten? Dan kunt u ons sponsoren.
Datum: Zaterdag 17 juni 2017
Verzamelen: 08.00 uur bij de PKN Gereformeerde Kerk
Waarder

Vrijwilligersavond 30 mei 2017,
aanvang 19.30 uur
De kerkenraad organiseert een gezellig avond voor alle
vrijwilligers van onze kerk (zie uitnodiging op de
website)

Vergeet niet op te geven voor 20 mei a.s.
Bij Heidi van Duuren, telefoonnr. 0348-502006
e-mail: scriba@pknwaarder.nl of bij
Jetty Bazuin, telefoonnr. 0348-501346,
e-mail: jetty.bazuin@gmail.com
We hopen dat u in de gelegenheid bent deze bijzondere
avond bij te wonen.

Ouderenreisje 2017
Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje
(65+) Op D.V. zaterdag 3 juni gaan we naar de Tweede
Maasvlakte! Dit is het nieuwste stukje Nederland, als
uitbreiding van de Rotterdamse havens.
In het bezoekerscentrum drinken we een kop koffie of
thee en daarna varen we met een rondvaartboot door
de havens en zien daar de indrukwekkende
containerschepen vanuit de hele wereld en de
kolossale containerkranen om te laden en lossen.
Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of
rolstoel is dit uitje geschikt. Vertrek rond 9.30 uur en
terugkomst in Waarder rond 15.00 uur. Nadere
informatie volgt nog, maar de eigen bijdrage zal weer
ongeveer € 15,00 bedragen. Wilt u zich alvast
opgeven? Dat kan bij Lenie van Wijngaarden:
Tel: 06-15641647.
Zaterdag 10 juni is
het weer zover, de
EO Jongerendag!
Uiteraard gaan wij er
weer naartoe.
Heb je zin om mee te
gaan, geef je dan via
jeugdouderlingen@pk
nwaarder.nl of 0648769609 (Dennis).
Wij hebben er zin in!
Bianca, Maartje &
Dennis
Speciaal programma voor jeugdleiders op de
EO- jongerendag
Ben je jeugdleider of lijkt het je leuk om meer te weten
over jeugdwerk, ga dan ook mee naar de EOjongerendag!
Er is een speciaal programma voor jeugdleiders met
uitdagende workshops, waarin je nieuwe inzichten krijgt
en praktische handvatten voor het jeugdwerk.
Geef je op via jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of
06-48769609 (Dennis)
INSTRUMENTAAL CONCERT MET TAKE FIVE
Op DV zaterdag 10 juni 2017 wordt in de
Gereformeerde Kerk (Dorp 24) te Waarder een
bijzonder instrumentaal concert gegeven door de
bekende formatie ‘Take Five’.
Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit),
Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet),
Marien Souten (orgel) en Jan Peter Teeuw (vleugel).
Het programma voor deze avond is zeer divers: lichtklassieke meesterwerken, populaire composities,
virtuoze solo’s, muziek ‘met een verhaal’, een
improvisatie op verzoek… Kortom: een gevarieerde
muzikale avond voor het hele gezin!
De groep ‘Take Five’ maakten in 2014 en 2016 twee
cd’s, die zeer goed ontvangen werden.
Beide cd’s werden genomineerd voor een Zilveren Duif
en kregen lovende recensies in de pers.
Het concert begint om 20.00 uur.
De deuren gaan een halfuur voor aanvang open.
De toegang is € 7,50 (kinderen gratis). Voor en na het
concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici.
Ook zijn er diverse bundels (instrumentale) bladmuziek
van Marien en Jan Peter te koop.

