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KERKDIENSTEN

Zondag 16-07-2017

Zondag 23-07-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Dhr. C. Hoogendoorn/Amersfoort
Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Evert de Vries
Martijn van der Weerd
Br. G. Kon
Aaldert en Jannie Kon
Lisette de Koning en
Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
ZWEO
Frank van Duuren
Lia Bruins, Doormanstraat 30D
Verzorgen organisten

Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Ds.P. van Veldhuizen uit H.I. Ambacht
Johan Kooiman
Arie Schuller
Br. R. Schakel
Gea en Teus Lodder
Marina van Valkenburg, Jolanda Kooiman en
Mirthe Griffioen
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
Frank van Duuren

KERKDIENSTEN

Zondag 30-07-2017

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. J.L. v.d. Wolf/Amsterdam
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Piet van Rikxoort
Arie Schuller
Br. N. van Esschoten
Nel en Aart van Drie
Britt, Nicole en Brittney
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
Ellen Hagoort

Zondag 06-08-2017
Doopdienst m.m.v. muziekgroep In Salvation
Ds. D.J. Versloot
Ds. J.M.T. Paas uit Woerden
Piet van Rikxoort
Martijn v.d. Weerd
Zr. H. van Duuren-Meerveld
Ria en Nico van Esschoten
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Orgelfonds
Sven de Koning

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

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
Met blijdschap maakt de kerkenraad bekend dat
bediening van de Heilige Doop is aangevraagd voor
Jezra Isaiah Schakel, zoon van Rien en Ilse Schakel -

van Welzen (Margrietstraat 6,3466 LL), broertje van
Jesse, Joël, Jeftha en Joshua.
Aan de feestelijke dienst op zondagmorgen 6 augustus
wordt medewerking verleend door de band In Salvation.
KINDERNEVENDIENST
16-07-2017: “Israël bevrijd uit Egypte”
De Israëlieten moeten alles meenemen dat ze hebben:
hun spullen (dat was niet veel voor arme slaven), maar
ook al hun vee. Wat zal dat een lange en blijde optocht
zijn geweest!

Nu hoeven ze niet meer iedere dag te werken en
worden ze niet meer geslagen. Eindelijk zijn ze vrij en
kunnen ze op weg naar het land waar God hen gelukkig
wil laten worden.
23-07-2017: “De HEER is bij zijn profeet Jeremia”
God roept Jeremia om zijn profeet te zijn. Hij moet
Gods woorden doorgeven aan Juda. Jeremia denkt dat
hij daarvoor te jong is. God belooft Jeremia te helpen.
Wanneer hij zegt, wat de HEER hem vraagt, komt het
goed.
30-07-2017: “De straf voor Juda’s zonde”
De Judeeërs zeggen wel dat ze in God geloven, maar
ze gehoorzamen Hem niet.
Ze zijn oneerlijk, denken vooral aan zichzelf, willen
arme en zwakke mensen niet helpen.
De tempel vinden ze belangrijk, maar naar de HEER
die daar woont, luisteren ze niet.
Ook niet als Jeremia ze steeds waarschuwt.
Daar is God erg boos over.
Hij zegt: Als jullie niet in Mij gaan geloven en goed zijn
voor de mensen om jullie heen heb je niets aan een
tempel.
Die kan dan net zo goed verdwijnen. Juda krijgt
gelukkig nog één kans.
06-08-2017: “Het teken van de linnen gordel”
Jeremia verstopt een nieuwe witte gordel tussen de
rotsen, maar die wordt vies en teert weg.
Het is lelijk als iemand die nog om zijn mantel draagt.
God vindt het een lelijk gezicht dat Juda zijn volk is.
Juda zegt dat het volk van God is, maar luistert niet
naar Hem.
En God wil zo graag dat Hij trots op Juda kan zijn.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
19-07: Dhr. W. Hollestelle, Sierkersstraat 4, 3465 JV
Driebruggen, hij wordt 74 jaar.

11-08: Mw. J. Kastelein-Ponsioen, Opweg 18, 3467
PG Hekendorp, zij wordt 88 jaar.
Een nieuw jaar, geschenk van God om met Hem te
leven, met Hem te genieten en met Hem te delen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Wij leven mee met Roos Spanenburg, Doormanstraat
9, 3465 KD Driebruggen, zijn gezin , familie en vrienden
nu hij ernstig ziek is.
Arry Hoogendijk , Gruttolaan 9, 3465 KK Driebruggen,
is getroffen door de ziekte van Hodgkin en heeft
inmiddels de eerste kuren doorstaan.
Maria schrijft ons:
Gelukkig mag ik wat thuis zijn maar vanaf woensdag tot
zondag zit ik op de zorgboerderij. Maar ik wil jullie
allemaal hartelijk bedanken voor de vele lieve kaarten
die ik heb gekregen dat vond ik erg leuk. Het deed mij
erg goed deze lieve kaarten te ontvangen. Ik vond het
erg leuk om elke week te kijken of er kaarten waren
binnengekomen. En ook de dominee hartelijk bedankt
voor de mooie kaarten en boekjes die ik heb gekregen.
Hartelijke groet van Maria en haar ouders:
Wilma en Piet van Bunnik, Mauritslaan 2, 3466 NN
Waarder.
UITZIEN
Vrijdag 21 juli en 4 augustus 19.00 uur
Weeksluiting Huiskamer van Waarder
Zondagmorgen 6 augustus
Doopdienst m.m.v. In Salvation, na afloop koffie drinken
in de Schouw.
Zondagavond 13 augustus 18.30 uur
Zangdienst rondom
'het liefste lied'
met na afloop koffie
drinken
en gelegenheid
voor ontmoeting.

22-07: Dhr. C.A. Verdouw, Hoogeind 46, 3465 HC
Driebruggen, hij wordt 73 jaar.
24-07: Dhr. L. Soeters, Pr. Mauritslaan 20, 3466 NN
Waarder, hij wordt 76 jaar.
24-07: Mw. M. de Vries- van Doorn, Pr.
Bernhardstraat 56, 3466 LV Waarder, zij wordt 71 jaar.
27-07: Dhr. L.v.d. Berg, Kievitlaan 4, 3465 KP
Driebruggen, hij wordt 74 jaar.
27-07: Mw. S. Hoogendoorn-Pijnse van der AA,
Pr. Beatrixstraat 14, 3466 LP Waarder, zij wordt 96 jaar.
01-08: Mw. N. Neuteboom-Lindhout, Pr. Maximalaan
36, 3466 LN Waarder, zij wordt 79 jaar.
01-08: Dhr. C. Nap, Jenneke E. Bijlhof 16, 3466 NW
Waarder, hij wordt 77 jaar.
05-08: Mw. P. Hoogendijk, Hofpoldersingel 22, 2807
LV Gouda, zij wordt 72 jaar.

VAKANTIE
Ds. Versloot is afwezig i.v.m. vakantie van 15 juli tot 24
juli . Als u een predikant wilt spreken kunt u contact
opnemen met scriba Heidi van Duuren-Meerveld of
voorzitter Nico van Esschoten.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 11 augustus 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 9 augustus bij Heleen van Tol,
tel: 0348-502564

Partnergemeente uit Oraniënbaum
komt op bezoek
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september hoopt onze
partnergemeente uit Oraniënbaum ons in Waarder/
Driebruggen en Nieuwerbrug weer te komen bezoeken.
De gasten uit Oraniënbaum willen de mensen in
Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug graag beter
leren kennen.
Wilt u ook met onze gasten nader kennismaken en hebt
u tijdens dit weekeinde 1 of meer slaapplaatsen, dan is
dit een prima gelegenheid om de mensen uit
Oraniënbaum beter te leren kennen.
U kunt zich opgeven bij :
Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7,
tel. 501346 of e-mail : jetty.bazuin@gmail.com
CORRECTIE
Helaas stond mijn e-mailadres verkeerd in de "Uit eigen
kring".
Wilt u zich opgeven al gastgezin voor onze gasten uit
Oranienbaum kunt u mij bellen of mailen.
Mijn mailadres: jetty.bazuin@gmail.com
Er zijn nog veel slaapplaatsen nodig.
Met vriendelijke groet,
Jetty Bazuin

Midweek vakantie voor senioren

Het Vakantiebureau organiseert samen met RCN
Vakantieparken en het Nationaal Ouderenfonds een
gratis midweek vakantie voor senioren met een kleiner
wordend sociaal netwerk en/of smalle beurs.
Het doel is om ook deze mensen een heerlijke
onbezorgde vakantie aan te bieden van 11 t/m 15
december 2017, in Doorn, Chaam of Appelscha.
Let wel; het aantal plaatsen is beperkt, daarom is er
geen garantie dat uw aanmelding goedgekeurd wordt
en u dient goed ter been te zijn, dit in verband met
traplopen.
Kent u iemand die voor deze midweek in aanmerking
komt of heeft u hier zelf interesse in, neem dan contact
op met één van de diakenen.

Vakantie
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen
Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uit gekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt
Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

