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KERKDIENSTEN  Zondag 17-06-2018  Zondag 24-06-2018  
       Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. P.J. van Midden uit  Ds. W.P.H. Verhoeven uit Amersfoort 
   Bergambacht 
Voorganger (18.30 uur) Ds. A. Robbertsen uit  Ds. W.P.H. Verhoeven uit Amersfoort 
   Hendrik Ido Ambacht 
Organist (09.30 uur)  Arie Schuller   Martijn v.d. Weerd 
Organist (18.30 uur)  Piet Rikxoort   Martijn v.d. Weerd 
Ouderling van dienst  Maartje de Groot   Dennis Kasius 
Kosters   Gea en Teus Lodder  Jannie en Aaldert Kon   
Crèche   Mirjam en Jenny van Blotenburg, Wil Kastelein, Tiny Schouten, 
    Brittney Pater   Martine Wiegers 
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    Avondmaalsproject 

2
e
 collecte  Kerk    Solidariteitskas 

Beamteam  Sven de Koning   Matthijs Kooi  
Bloemen uit de kerk  Mijntje de Boer, Maximalaan 37 
 

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 
24-06: Viering Heilig Avondmaal  
Naast de hoorbare prediking wil de Heere God ons ook 
de zichtbare verkondiging van het Evangelie geven om 
het geloof te versterken. 
Voor wie is het Avondmaal. Voor ieder die gelooft dat 
de Heere Jezus voor zijn zonden is gestorven en de 
enige weg tot eeuwig behoud is. 
Het Avondmaal is niet om te laten zien hoe groot ons 
geloof is, maar om te tonen dat we niet zonder de grote 
liefde en genade van Christus kunnen. 
Aangaan is daarom in feite telkens weer een herhaalde 
geloofsbelijdenis. 
Wij nodigen u van harte uit de maaltijd van de Heer met 
ons te vieren. 
 
Kindernevendienst: 
“Job tot de orde geroepen” 
Job vindt dat God het niet goed heeft gedaan. Anders 
had Job niet zoveel ellende over zich heen gekregen. 
God zegt ieder mens is bang voor een nijlpaard en een 
krokodil. Niemand kan ze aan. God zegt: ik heb ze 
geschapen, Ik weet alles van ze en Ik zorg voor ze. Ik 

heb iedereen geschapen, ook jou; ik weet alles van 
iedereen, ook van jou;  
Ik zorg voor iedereen, ook voor jou. Weet jij echt beter 
hoe het verder moet dan Ik, Job?  
Ik weet echt wel wat Ik doe, ook al begrijp jij het niet. 
Vertrouw toch op mijn macht en liefde. 
 
Geslaagd 
Van harte 
gefeliciteerd met je 
diploma en nu 
genieten van een 
welverdiende 
vakantie. 
 
Gezakt 

 
Dat is niet leuk, maar laat  
de moed niet zakken.  
 
Nieuw seizoen  
gewoon opnieuw proberen. 
 

 
Fietsen met een doel! 
Op 23 juni wordt de fietstocht van World Servants 
gereden, gaat u mee? 
Het is een geheel verzorgde fietsdag met eten, drinken, 
pauzes en gezelligheid! Alleen goed weer kunnen wij 
niet garanderen, helaas. 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Zondag 17-06-2018    

                     
Kleur:   Groen 
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U kunt mee fietsen met twee verschillende afstanden, 
100 en 50 kilometer.  
De fietstocht zal een rondje zijn met Culemborg als +/-
50 km punt, vanaf hier zullen de 50km mensen 
aansluiten terug naar Waarder.  
Wilt u mee gaan dan graag voor 20 juni opgeven via: 
0657857501 of max.denbesten@hotmail.com 
Tot dan!  
World Servants Waarder-Driebruggen 
 
Concert 
Op vrijdagavond 29 Juni heet Carina Bossenbroek u 
hartelijk welkom op het presentatieconcert van hun 
nieuwe CD: ‘It Is Well’ met panfluiten en orgel.  
Een prachtige CD met geestelijk repertoire.  
De panfluiten worden bespeeld door Carina 
Bossenbroek en Jolanda van de Wege.  
Het orgel wordt bespeeld door Martin Mans. 
Locatie: PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24 in Waarder. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: € 10,00 
Met reservering: € 9,00 
Reserveren via: concertmetkorting@hotmail.com 
 
Voor in uw agenda; het seniorenreisje 2018. 
Het is weer de hoogste tijd voor het seniorenreisje (65+) 

georganiseerd door de 
diaconie!  
Deze keer houden we het 
dicht bij huis; D.V. zaterdag 
30 juni gaan we, met eigen 
vervoer, naar de bioscoop 
in Woerden.  
Daar gaan we de film  
‘De Wilde Stad’ bekijken 
in een speciaal door ons 
afgehuurde zaal.  
 

Voor een indruk van de natuurfilm; www.dewildestad.nl.  
(Van de makers van de veelgeprezen film ‘De Nieuwe 
Wildernis’).  
Na afloop van de film gaan we in Driebruggen 
uitgebreid lunchen in Custwijc.  
We vertrekken rond 09.15 uur vanuit de kerk en rond 
14.00 uur zal het uitje weer afgelopen zijn.  
De eigen bijdrage zal € 10,00 bedragen.  
Wilt u zich opgeven?  
Graag vóór 28 juni, bij Lenie van Wijngaarden:  
06-15641647 / 502508 of stuur een e-mail naar 
diaconie@pknwaarder.nl.  Liever eerst meer info? 
Vraag het aan één van de diakenen. 
 
Werkgroep Burkina Faso op het Heksenfestijn! 
De werkgroep Burkina Faso ligt financieel goed op 
koers. Maar we zijn er nog niet!  
Op zaterdag 30 juni staan wij daarom met een kraam 
op de markt van het Heksenfestijn in Oudewater.  
Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud en er is  
van alles te koop.  
We hebben hele mooie producten in de kraam met 
dank aan sponsoren.  
Bovendien hebben we hele originele zelfgemaakte 
spullen zoals de heks-klets pot en slingers.  
Dus zoek ons op, wij zien u graag!  
 

Anja van Bemmel, Elsbeth Barnard, Helma 
Hoogendoorn, Mieke en Peter Schippers, Dorie en Rien 
v.d. Stok, Ton Boere, Rineke Bode, Ied van Baren, 
Wilma Jansen, Marian Kasbergen 
 
 
 
 
 
 
 


