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Zondag 15-10-2017
15.00 uur Kindernevendienst
dienst
Dhr. C. Hoogendoorn uit
Amersfoort, Werelddiaconaat
Timo van den Heuvel, 15.00 uur
Martijn v.d. Weerd
Martijn v.d. Weerd
Br. T. Kloosterziel
Nel en Aart van Drie
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Werelddiaconaat, project SAVE
Onderhoudsfonds
Carl Griffioen
Zr. Zuidam, Maximalaan 35
Geslaagde operatie aan haar oog

Zondag 22-10-2017

Ds. G. Bijkerk uit Moordrecht
Dhr. J.W. de Hek uit Amsterdam
Kees Romijn
Arie Schüller
Zr. W. de Vink
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Karin Delfos en Naomi v.d. Laan
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Jeugd
Bloemenfonds
Sven de Koning

KERKDIENSTEN

Zondag 29-10-2017

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

Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Br. C. v.d. Wind
Gea en Teus Lodder
Linda Markus en Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Hervormingsdag (LK)
Ellen Hagoort

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
15-10-2017: Werelddiaconaat
In de morgendienst: Schriftlezing Genesis 22 : 1 tot en
met 14, Abraham op de proef gesteld en Hebreeën 11:
17 – 19 het grote geloof van Abraham, met als
overdenking: het gouden koord van Abraham

De middagdienst begint om 15.00 uur

Vandaag openen we de vakantiebijbelclub dagen met
een theatervoorstelling.

Een spannend thema!
Timo van den Heuvel geeft een gave voorstelling over
een spannende zoektocht naar een herder die een
slaapplaats heeft voor de schapen uit de Wonderwolk.
Beren op de weg is een avontuur met een bijzondere
boodschap voor alle leeftijden.
De dienst is voor jong en oud dus iedereen is welkom!
Maandag 16 oktober
(van 10 tot 12 uur)
en dinsdag 17
oktober (van 10.00u
tot 12.30 uur)
Alle kinderen van de
basisschool zijn van harte welkom!
Neem op dinsdag een
hamer mee, dan gaan we
timmeren.
Ook bent u van harte
welkom op de
vakantiebijbelclub om te
helpen, we zoeken nog
vrijwilligers om 1 of 2
dagen te helpen.

Meld je aan om te helpen bij Tim van Os: 061565843 of
jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.
KINDERNEVENDIENST
15-10:“Volhouden bij de rechter”
Een vrouw vraagt hulp aan een rechter, omdat ze
oneerlijk behandeld wordt door iemand anders. Die
rechter moet eerlijk zeggen wie er gelijk heeft. Maar dat
doet hij niet.
De vrouw geeft niet op, maar gaat steeds weer naar
hem toe: wees eerlijk en help mij!
Na misschien wel honderd keer vragen geeft de rechter
haar gelijk, om van het gezeur af te zijn. Jezus zegt:
God lijkt op die rechter. Je mag Hem vragen: Heer, wilt
U mij helpen? Bij alles waarmee je het moeilijk hebt.
Iedere dag weer. En God zal helpen, niet om van het
gezeur af te zijn, maar omdat Hij van je houdt.
Zondag 15 oktober is het zondag van het
Werelddiaconaat.
De ZWEO wil dan graag collecteren voor één van de
projecten die zij steunt in India: Project SAVE.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt
meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn
samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de
hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen,
in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de
textielsector en niet meer naar school kunnen.
Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of
andere vormen van uitbuiting.
De organisatie SAVE doet er alles aan om deze
kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen
medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle
kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te
doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een

groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen
werkende kinderen en straatkinderen op.
Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig
tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de
thuissituatie verbetert.
Denkt u eraan volgende week wat extra geld of bonnen
mee te nemen?
Namens de ZWEO heel erg bedankt!
KINDERNEVENDIENST
22-10:“Jezus geneest een verlamde”
Jezus keert terug naar Kafarnaüm direct proberen
mensen een verlamde man bij Hem te brengen. Zij
geloven dat Jezus kan zorgen dat hij beter wordt. Jezus
waardeert dat geloof. Maar Hij leert hun ook dat
gezondheid niet het belangrijkste is.
Het gaat om eerbied voor God. Jezus geeft eerst
genezing van binnen (hij krijgt vergeving van zijn
zonden) en daarna van buiten (hij kan weer lopen).
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
17-10: Zr. W. van der Klis-Buis, Schoolstraat 5,
3465 KA Driebruggen, zij wordt 74 jaar.
18-10: Br. J. Neuteboom, Pr. Maximalaan 36,
3466 LN Waarder, hij wordt 79 jaar.
20-10: Zr. D. van den Berg-Slappendel, Kievitlaan 4,
3465 KP Driebruggen, zij wordt 73 jaar.
24-10: Zr. N. de Bruin-Demeris, C. Valeriusstraat 7
kamer 7H, 3421 HN Oudewater, zij wordt 92 jaar.
25-10: Zr. G.J. Mook, Pr. P. Christiaanstraat 10,
3466 NP Waarder, zij wordt 79 jaar.
Gisteren is een herinnering. Vandaag is een geschenk.
Morgen is in Gods hand.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd
OMZIEN
Na langdurig onderzoek is gebleken dat het syndroom
wat Arno Neuteboom (Swetterhage, Blankaart 2, 2381
AD Zoeterwoude, Jakweide 106) heeft( Kleefstra
syndroom) progressief is geworden.
Zijn achteruitgang heeft dus daar mee te maken.
Men weet niet hoe snel dit doorzet.
De nadruk ligt nu op rust en heel goede zorg voor hem.
We denken aan Corrie Nap, Pr. Irenestraat 9, 3466 LM
Waarder, die nog verblijft in het Groene Hart
ziekenhuis. Zij heeft deze week een operatie ondergaan
die verlichting geeft in haar situatie. Verder zijn zij en
Hage nog in afwachting van uitslagen. We bidden
Corrie en Nap toe dat ze ervaren dat God en Zijn
gemeente hen nabij zijn.
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn
zijde wankel ik niet. Psalm 16:8
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 13 oktober 2017
gaan we “Met elkaar aan tafel” in
de Schouw.
De maaltijd voor alleenstaanden/
alleengaanden begint om 18.00
uur en duurt tot
20.00 uur. Bijdrage € 5,00 per
persoon.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 11 oktober bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 30 oktober 2017.
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:
Century Gotthic.
Hartelijke groet van Elske

Oer Hollandse avond
De World Servants organiseren voor de tweede keer,
een hele gezellige oer Hollandse avond, op
vrijdag 3 november van 18.00 tot 21.00 uur in de
Schouw.

Deze avond serveren wij diverse stampotten en zullen
wij u op een Hollandse wijze
vermaak bieden.

Vorig jaar was deze avond oergezellig!!!
De avond is voor iedereen die van gezelligheid houdt!

nieuws
Verkoop aardappels
Donderdag 5 oktober gingen we met een groep van
9 personen voor de tweede maal op pad met
aardappels, maar dit keer was niet Driebruggen maar
Waarder aan de beurt.
Er was storm voorspeld voor die dag, maar daar lieten
wij ons niet door hinderen.
Gelukkig deden alle mensen in Waarder de deur open
en waren zij kooplustig en vrijgevig.
Menigmaal werden er geen aardappels verkocht ,maar
kregen wij toch een royale gift!
We hoopten dat de opbrengst van de aardappelverkoop
in Waarder de opbrengst van Driebruggen zou
overtreffen: en ja!!
Dat is ruimschoots gelukt.
De opbrengst van de aardappelverkoop in Waarder was
€ 900,00! Mensen uit Waarder: Dank u wel voor de
ondersteuning van ons project en eet smakelijk van de
heerlijke, vastkokende, handzaam formaat , niet dure ,
maar duurzame aardappel!
We hopen u te ontmoeten op 3 november bij de
Oer Hollandse avond.
Groeten van de WS groep :
Isa de Koning,
Brittney Pater,
Luuk Lemkes,
Job Voskuil ,
Erick Bequet,
Sarah Tukker,
Sven de Koning,
Myrthe Griffioen

Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 31 oktober,
Tel. nummer: 0348-501276 of 06-41786706
Kosten voor deze avond (incl. vermaak, excl. drank)
€ 15,00.
Mocht het vervoer een probleem voor u zijn, dan zorgen
wij voor vervoer.
Hartelijke groet van de World Servants groep
Vooraankondiging eetcafé 10 februari 2018,
Natuurlijk gaan de acties van de World Servants het
gehele jaar door.

Zo willen wij u alvast laten weten dat op 10 februari
2018 het jaarlijkse eetcafé weer zal plaatsvinden.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Hartelijke groet van de World Servants groep.

Aanbieden ‘oogst’ voor dankdag…
Op 1 november 2017 vieren we dankdag.
We zijn dankbaar voor wat we het afgelopen jaar
ontvingen: opbrengsten van gewas en arbeid.
Misschien heeft u ook wel kunnen genieten van het
prachtige viooltje dat u met biddag heeft meegekregen.
We zijn als gemeente gewend om onze dankbaarheid
te uiten door te delen van wat we ontvingen.
Appels, peren, noten, kaas, jam, ingemaakte vruchten,
worst, koekjes, cake, bloemen, teveel om op te
noemen.
Vaak uit eigen tuin of bedrijf, soms huisgemaakt, soms
bij een supermarkt gekocht…
Het maakt niet uit, ook dit jaar wil uw diaconie weer
pakketjes samenstellen van uw gaven en bij mensen
brengen die dat, om welke reden dan ook, goed kunnen
gebruiken.
Net zoals vorig jaar gaan we proberen om vóór
aanvang van de dienst op 1 november alle gaven in
pakketjes op het liturgisch centrum van de kerk te
hebben staan.
Daarom kunt u uw gaven voor de dankdag dit jaar
inleveren op:
zondag 29 oktober voor de ochtend- of avonddienst
in de kerkenraadskamer
dinsdag 31 oktober van 18.30-19.30 uur in de kerk
woensdagmiddag 1 november van 14.00-15.30 uur
in de kerk
Of geef het af bij een diaken die bij u in de buurt
woont.
De diaconie maakt er dan gezellige pakketjes van en
zorgt ervoor dat ze ’s avonds kant en klaar voorin de
kerk staan. Dat staat feestelijk, we maken zo zichtbaar
waar we dankbaar voor zijn en na afloop kan iedereen
die dat wil een pakketje meenemen om weg te brengen.
We hopen van harte op uw medewerking en een mooie
opbrengst!
Uw diakenen:
Niels van Gent, Kon. Julianastraat 15, Waarder (T.
500504)
Lenie van Wijngaarden, Pr. Pieter Christiaanstraat 16,
Waarder (T. 502508)
Heleen van Tol, Schoolstraat 1, Driebruggen (T.
502564)
Jaco Hagoort, Pr. Margrietstraat 8, Waarder (T.
502502)
Marieke Dijkshoorn, Kastanjelaan 38, Driebruggen (T.
502296)
Joke Postma, Pr. Pieter Christiaanstraat 22, Waarder
(T. 502320)

Het leven is een gave,
Een geschenk uit Gods Hand.
Het leven is ook een opgave om er iets van te maken!
Dat doen wij in verbondenheid met elkaar.
Want niemand leeft voor zichzelf alleen.
Delen is een levensbeginsel.
Daarom delen we de vruchten der aarde

