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Zondag 15-04-2018
Avonddienst – Zangdienst
Mw. N. Rijneveld-Schep uit Lopik
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Arie Schueller
Piet van Rikxoort
Zr. J. van Diejen
Ria en Nico van Esschoten
Angelique Hoogendijk, Michelle
Flinterman, Britt Bloemheuvel
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Kerk
Matthijs Kooi
Fam. van Gent, vanwege tijdelijke
verhuizing naar Julianastraat 14

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
Ds. Jeroen de Jong komt kennismaken met onze
gemeente. Na de avonddienst, waarin hij voor zal gaan,
is er gelegenheid hiervoor onder het genot van een
kopje koffie. Wij nodigen u allen van harte uit.
Zondag 22-04: Viering Heilig Avondmaal
In de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij
met dankbaarheid hoe onze Heer Jezus Christus aan
het kruis zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven.
Om de heiligheid van dit sacrament te bewaren,
gebruiken we het Heilig Avondmaal alleen als we iedere
dag opnieuw ons geloof en vertrouwen op Jezus
Christus stellen.
Als gemeenteleden steunen wij elkaar daarin met
bemoediging en aansporing.
Daarom een hartelijke uitnodiging!
Leef er naar toe! Mocht er iets in de weg staan,
maak er de komende week werk van.

Zondag 22-04-2018
Viering Heilig Avondmaal
Ds. J.A. Compagner uit Woerden
Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Hans van Vliet
Martin Mans
Zr. H. de Koning
Jannie en Aaldert Kon
Lisette de Koning, Heleen Ruizendaal,
Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Vorming en Toerusting
André Bandell

Kindernevendienst:
“De eerste zonde”
Adam en Eva leefden in een goede wereld, maar
komen door hun eigen schuld in een leven vol pijn en
verdriet. Waarom?
God houdt van Adam en Eva maar van de boom van
goed en kwaad moeten ze afblijven.
Door de “mooie” praatjes van de slang zijn ze
ongehoorzaam en eten van de verboden boom.
God is boos en verdrietig tegelijk en Adam en Eva
moeten het Paradijs uit.
Iedere zonde begint met nee zeggen tegen God, nee
zeggen tegen wat Hij het beste voor je vind.
1e collecte
Deze collecte is bestemd voor De Rudolphstichting
Gezinshuizen
De Rudolphstichting in De Glind biedt uit huis
geplaatste kinderen een inspirerende en veilige
leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.
Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan
opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het
ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De
Glind.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De diaconie

OMZIEN
Zieken:
Hans Postma, P.P. Christiaanstraat 22, 3466 NP
Waarder, is vorige week opgenomen in het ziekenhuis
vanwege hartklachten. Na onderzoek is gebleken dat er
een stand geplaatst gaat worden.
Hij ligt in het Groene Hart ziekenhuis, Bleulandweg 10,
2803 HH Gouda, kamer 362.
Wij wensen hem een voorspoedig herstel.
Wij leven mee met Wim van Esschoten Wilgenlaan 1,
3465 TE Driebruggen, zijn gezin , familie en vrienden
nu hij zeer ernstig ziek is.
Wij bidden hen Gods onmisbare nabijheid toe.
Hemelse Vader, ik vraag Uw zegen voor de komende
dag. U, die mij het leven geeft, help mij om vandaag te
doen wat U van mij vraagt. Mag ik ook in moeite en
verdriet ervaren, dat U bij mij bent, dat U in mij bent om
mij te troosten als ik los moet laten.
Jarig:
20-04: Mw. H.W.J. Dijkstra-de Koning, Pr.
Bernhardstraat 62, 3466 LV Waarder, zij wordt 71 jaar.
Een nieuw jaar, geschenk van God, om met Hem te
leven, met Hem te genieten en met Hem alles te delen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd
Geboren:
Hierbij willen wij de gemeente informeren dat afgelopen
woensdag 4 april 2018 wij gelukkige en trotse ouders
zijn geworden van een gezonde dochter “Lynn”.
Arjan & Simone van der Vegte
Moerbeihof 10, 3465 TM Driebruggen.
Ik heb een Vader, Hij noemt mij Zijn kind,
Hij laat mij nooit alleen, waarheen ik ook zal gaan.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Huwelijk
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde (1 Kor. 13:13)
Blij en dankbaar willen Robin van Duuren en Edith
Veenstra laten weten dat zij D.V. 20 april a.s. elkaar het
ja-woord geven.
Om 19.00 uur willen zij elkaar trouw beloven en een
zegen over hun huwelijk vragen in onze kerk.
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze dienst bij te
wonen.
Aansluitend aan de kerkdienst kunt u hen feliciteren in
“de Schouw” van 20.30 tot 21.15 uur.
Hun adres wordt: Sangerslaan 34, 8271 CS
IJsselmuiden.
"Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst geven." (Jeremia 29:11)
Deze tekst vult je hart met hoop en geloof. We weten
niet altijd wat Gods plannen zijn voor onze toekomst,
maar we kunnen wel vertrouwen dat Hij ons elke dag
kracht wil geven!
Namens ons allen wensen wij hen een mooie dag.
Bedankt
Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor alle
vormen van medeleven die ik heb ontvangen na mijn
ongeluk, tijdens mijn ziekenhuisopname en mijn
revalidatie in de Ronssehof.

De vele kaartjes, gebeden en de talrijke bezoekjes
hebben mij heel goed gedaan.
Ik ben God dankbaar dat ik weer thuis mag zijn,
waar ik hard aan het werk ben om zo goed
mogelijk te herstellen.
Meneer L.H. Seeleman,
W. Poolmanstraat 4
3465 JX Driebruggen
Uitnodiging voor de gemeenteavond op DV
woensdag 18 april, aanvang 20.00 uur in “de
Schouw”. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
Als onderdeel van de gemeenteavond zal de
beroepingscommissie verslag doen van de procedure
en legt verantwoording af over de keuze.
Tijdens deze gemeenteavond zullen wij u vragen in te
stemmen met het uitbrengen door de kerkenraad van
een beroep op Ds. de Jong.
De uitnodiging geldt voor alle gemeenteleden
Ter voorbereiding op de gemeenteavond liggen er
enkele stukken achter in het portaal van de kerk om
mee te nemen:
- Financieel verslag
- Jaarverslag 2017
- Notulen vergadering 19-04-2017
Bijbelkring
Deze maand is er weer
gelegenheid voor
Bijbelstudie.
Op donderdag 19 april:
`s morgens van 9.0010.45 uur en ‘s avonds
van 20.00 – 22.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar
in de Schouw.
Commissie Vorming & Toerusting
Uitnodiging uit Oraniënbaum
Onze partnergemeente uit Oraniënbaum nodigt
iedereen uit om in het weekeinde van 25-27 mei naar
Oraniënbaum te komen.
Op de heenreis willen we de mooie oude handelsstad
Quedlinburg bezoeken.
Op zaterdag gaan we o.a. naar de Lutherstad
Wittenberg.
Wilt u mee naar Oraniënbaum, dan kunt zich t/m. a.s.
donderdag 19 april aanmelden bij Jetty Bazuin,
Pr. Margrietstraat 7, tel. 501346,
e-mail : jetty.bazuin@gmail.com
Moederdag actie World Servants
World Servants is druk bezig met Koningsdag
maar ook al met …… Moederdag!
Zondag 13 mei is het al zover!
Wil je een leuk
verrassingskado voor je
moeder, geef dit dan
door aan:
Brittney (06-81174647)
Isa (06-21469807)
Els (06-39673036)
We zijn nog bezig met
het verzinnen en organiseren maar het wordt allicht is
leuks waar je je moeder mee kunt verrassen!

