
  

 
     

Scriba:   scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:   telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:   koster@pknwaarder.nl 
Beamerteam:   beamerteamwaarder@gmail.com 
Nieuwsbrief  te lezen op:  www.pknwaarder.nl  
Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 
     
 
KERKDIENSTEN  Zondag 15-07-2018  Zondag 22-07-2018 
    

Voorganger  (09.30 uur) Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse Dhr. C.G. Hoogendoorn uit Amersfoort   
Voorganger (18.30 uur) Ds. A.S. de Winter uit Nigtevecht Dhr. W.J. de Hek uit Amsterdam 
Organist (09.30 uur)  Jaap van Leeuwen  Krijn Weiland 
Organist (18.30 uur)  Piet van Rikxoort   Arie Schueller 
Ouderling van dienst  Grethus Kon   Jan de Groot 
Kosters   Ria en Nico van Esschoten Nel en Aart van Drie 
Crèche   Dianne v.d. Broek, Karin Delfos  Angelique Hoogendijk, Michele Flinterman 

en Dirma Brand   en Nicole van Schajik 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese 
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Zending    Kerk 

2
e
 collecte  Onderhoudsfonds  Bloemenfonds 

Beamteam  Frank van Duuren  Carl Griffioen 
Bloemen uit de kerk  Corrie v.d. Wetering 
 

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 
Zondagmorgen zal in de dienst Spreuken 30 worden 
behandeld waarin o.a. staat: 
 
Ik vraag maar twee dingen van U. 
Geef mij die alstublieft, voordat ik sterf: 
Help me om nooit oneerlijk te zijn en nooit te liegen. 
Maak mij niet arm en ook niet rijk. 
Geef me gewoon alle dagen genoeg te eten. 
Want als ik veel heb, 
zou ik misschien gaan denken dat ik U niet nodig heb. 
Ik zou misschien gaan zeggen: "De Heer, wie is dat?" 
En als ik arm zou zijn, zou ik misschien gaan stelen. 
Dan zou ik mijn God te schande maken. 
 
Deze vier dieren zijn de kleinste op de aarde, 
maar zijn wel heel erg wijs: 
De mieren – een groot volk van diertjes zonder kracht, 
maar toch verzamelen ze in de zomer eten voor de hele 
winter. 
De klipdassen – een volk zonder macht, 
maar toch maken ze hun holen in de rotsen. 
De sprinkhanen – ze hebben geen koning, 
maar toch trekken ze als één groot leger op. 

De spinnen – ze grijpen met hun poten, 
maar toch wonen ze in de paleizen van koningen. 
Bent u ook zo benieuwd naar de uitleg? 
Zondagmorgen 09.30 uur, uitleg door Ds. Koster. 
Van harte welkom. 
 
Kindernevendienst: 
“We leven in Christus” 
Paulus zegt in zijn brief: God maakt ons nieuw. Niet zo 
goed als nieuw, nee, helemaal nieuw. Iedereen luistert 
liever naar zichzelf dan naar God. Dat is fout; daar ga je 
ook verkeerde dingen door doen. 
Maar God heeft een wonder gedaan: Hij heeft Jezus 
gestuurd om ons te redden! En daarom mogen wij altijd 
dichtbij God zijn. En omdat we dat weten, kiezen we 
ervoor om niet meer eigenwijs te leven en te doen wat 
we zelf willen. Nee, we kiezen ervoor om goed te 
luisteren naar de Here God.  
Daardoor zijn we helemaal nieuw! 
 
Kluswerk 
Inmiddels hebben we een begin gemaakt met het 
verbouwen van ons huis.  
We hopen na onze vakantie verder te gaan met 
klussen.  
Vind je het leuk om te schuren, schilderen of sauzen en 
ben je er handig in? En vind je het leuk om ondertussen 
met ons kennis te maken? Dan ben je van harte 
welkom op de Meester van Loostraat 7.  
Vanaf 30 juli kunnen we zeker wat hulp gebruiken.  
Als je een mailtje stuurt naar: 
marlies.jeroen@versatel.nl, dan nemen we contact op. 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Zondag 15-07-2018    

                     
Kleur:   Groen 
 

 
  
  
 



Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd, alvast 
bedankt! 
Hartelijke groet, 
Marlies en Jeroen de Jong 
 
Mijn (zon)boeket 
De zon schijnt door een kaartje 
spontaan bij mij gebracht 
dit lieve zonnestraaltje 
zomaar, onverwacht 
geeft aan een donkere dag  
een gouden randje 
en schenkt mij nieuwe kracht. 
  
De zon schijnt door een hand 
die op mijn schouder wordt gelegd 
dit warme zonnestraaltje 
zonder woorden 
heel oprecht 
geeft mij meer dan in  
woorden wordt gezegd. 
  
De zon schijnt door een lieve blik 
die hart en ogen raakt 
dit troostend zonnestraaltje 
zo plots en ongevraagd 
verwarmt mijn hart 
en wordt de kou nu 
snel verjaagd. 
  
De zon schijnt door een kinderstem 
die opklinkt in de straat 
een handje die de mijne zoekt 
en vrolijk verder praat 
dit kleine zonnestraaltje 
ontmoet ik als 
het even niet meer gaat. 
  
De zon schijnt door Gods regenboog 
die kleurt in donk’re lucht 
een boog zo mooi, zo vol van trouw 
brengt mij op hoge vlucht 
dit hemels zonnestraaltje 
dat door de wolken breekt  
ontlokt mij zacht een diepe zucht. 
  
Zo pluk ik elke dag een zonnestraal 
en bind ze bij elkaar 
een lint van vreugde erom heen 
en… 
mijn eigen zonboeket is klaar. 
 
 

 


