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Zondag 18-03-2018
Ds. P.J. van Midden uit
Bergambacht
Ds. G. Bijkerk uit Moordrecht
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Br. N. Groot
Gea en Teus Lodder
Mirjam en Jenny v. Blotenburg,
Brittney Pater
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Kia Diaconaat
Sven de Koning
Gerda van Baren omdat zij
haar arm heeft gebroken

Zondag 25-03-2018
Ds. A.P. de Graaf uit Lieren, Palmzondag

Donderdag 29-03-2018
Witte Donderdag
Ds. Compagner uit Woerden
Martijn v.d. Weerd
Br. J. de Groot
Ria en Nico van Esschoten
40 dagen project
André Bandell

Vrijdag 30-03-2018
Goede Vrijdag
Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Tjeerd Kiers
Zr. H. van Duuren
Gea en Teus Lodder
Kerk
Frank van Duuren

Ds. J.M.T. Paas uit Woerden
Martijn v.d. Weerd
Arie Schueller
Br. G. Kon
Nel en Aart van Drie
Wil Kastelein, Tiny Schouten en Martine Wichers
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Kerk
Matthijs Kooi

Zaterdag 31-03-2018
Stille zaterdag - Paaswake
Ds. Compagner uit Woerden
Martijn v.d. Weerd
Br. N. van Esschoten
Nel en Aart van Drie
40 dagen project
Carl Griffioen

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
Het thema voor de avonddienst is:
Uitgedaagd om in vrede te leven.

VIJFDE ZONDAG 40 DAGENTIJD
THEMA: “DOE MIJ RECHT”
Het gevoel van gebed om recht,
om bevrijding van alles wat je beknelt
is weer gegeven door een mens
met de armen omhoog naar de hemel.
Het gras om de middel
staat symbool voor de verstikking
waar je gevangen in kunt zitten
‘Doe mij recht”
Want vele mensen voelen vaak onrecht
door wat hen overkomt.
Bevrijd Gij ons

De tweede collecte is vandaag bestemd voor Kerk
in actie Diaconaat
De collecte staat in het teken van de 40
dagentijdcampagne “Onvoorwaardelijke liefde”.
In Almere staat de Protestantse Kerk, samen met
andere kerken, jaarlijks tussen de 1300 en 1500
mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals
een Sociale Supermarkt.
Klanten krijgen er een persoonlijke pas, waarmee ze
boodschappen kunnen doen die aansluiten bij hun
behoefte en gezinsgrootte.
Ook krijgen mensen advies en cursussen om weer op
eigen benen te kunnen staan.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie
het diaconale werk in Almere en andere diaconale
projecten in Nederland.
De Diaconie.
KINDERNEVENDIENST
“Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven”
Jezus is bang. Hij gaat naar het feest in Jeruzalem,
zoals ieder jaar. Maar Hij weet dat zijn vijanden Hem
pijn willen doen, misschien wel doodmaken. Dat is
gevaarlijk en eng.
Jezus bidt of zijn Vader Hem wil helpen. Dan praat God
uit de hemel tegen Hem: ‘Ik zal laten zien dat Ik de
sterkste ben, Ik zal overal bij je zijn’. Jezus voelt zich
getroost en voelt zich niet meer zo bang. Alles zal goed
komen.
Jarig:
21-03: Dhr. G. Donselaar, Hof van Waarder 3, 3466 NR
Waarder, hij wordt 72 jaar.
22-03: Dhr. W. Gerding, Bronbeeklaan 66, 6824 PJ
Arnhem, hij wordt 87 jaar.
23-03: Mw. T. de Kruijf, Molenvlietbrink 247, 3448 HT
Woerden, zij wordt 83 jaar.
U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Huwelijksjubileum
Wij feliciteren Cees en Margriet Verdouw, Hoogeind 46,
3465 HC Driebruggen, die op 19 maart a.s. 50 jaar
getrouwd hopen te zijn.
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
Commissie Vorming en Toerusting
Maak je eigen Paaskaars
Dit jaar bieden we een avond, voorafgaand aan de
Stille Week, aan om zelf een huis-Paaskaars te maken.
Een mooie creatieve manier om samen stil te staan bij
het Paasverhaal.
Informatie over de geschiedenis en achtergrond van de
paaskaars krijgt u die avond op papier, zo kunt u thuis
nog eens nalezen hoe het gebruik van de paaskaars in
de Christelijke kerk is ontstaan.

Afbeeldingen op
een paaskaars
bestaan uit
verschillende
symbolen.
De afbeelding van
uw kaars kan
worden ontleend
aan de paaskaars
in de kerk, maar het kan ook een afbeelding zijn naar
uw eigen inzicht en talent.
Het is handig om afbeeldingen die u wilt gebruiken mee
te nemen.
Heeft u een eigen snijmat en scherp mesje dan deze
graag meenemen.
U kunt een kaars voor uzelf maken, maar u kunt ook
een kaars maken om cadeau te doen.
De kosten voor deze avond zijn: € 5,- (materiaal)
Graag opgeven vóór maandag 19 maart i.v.m.
aanschaf materialen.
Datum:
Inloop:
Tijd:
Leiding:
Contact:
Opgeven:

Donderdagavond 22 maart 2018
Geref. Kerk Waarder, in de Schouw
19.45 uur: koffie/thee
20.00 u. tot 21.30 u. ( uitloop tot 22.00u)
Helmi Karssen
Email:mirandavanderweide@outlook.com
bij Miranda Gelderblom via bovenstaand
Emailadres of telefonisch 06-46789816

Wie helpt ons met de laatste aardappels?
Zoals jullie allemaal weten is de
World Servants kraam gestopt
per 1 maart.
Er zijn echter nog wat
aardappels over.
Wie oh wie maakt ons los?
Stuur een berichtje of bel naar
Sven 06-4153 7219 of spreek
één van de andere World
Servants gangers aan en we komen ze graag bij je
thuis bezorgen.
Kosten € 4,- een zak en 3 zakken voor € 10.
Paasgroet aan Oraniënbaum
Volgende week kunt u tijdens het koffiedrinken na de
kerkdienst de paasgroet aan onze partnergemeente in
Oraniënbaum tekenen.
Uitnodiging uit Oraniënbaum
Onze partnergemeente uit Oraniënbaum nodigt ons
allen uit om in het weekeinde van 25-27 mei 2018
naar Oraniënbaum te komen.
U kunt zich aanmelden bij Jetty Bazuin,
Pr. Margrietstraat 7 Waarder
e-mail : jetty.bazuin@gmail.com

