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KERKDIENSTEN

Zondag 18 september 2016

Zondag 25 september 2016

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot (13.00 uur)
Kees Romijn
Erick Versloot
Br. P. Geerlof
Nel en Aart van Drie
Mirthe Griffoen en Els Soeters
Groep 1 t/m 3 + 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Vorming en Toerusting
Vredeswerk (Diaconie)
Frank van Duuren
Corrie de Bruin Sierkersstraat 1

Ds. M.A.T. v.d. Kooij
Ds. Ds. G. den Hartog
Kees Romijn
Arie Schueller
Br. G. Kastelein
Roos van Esschoten
Marina Valkenburg en Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Solidariteitskas
André Bandell

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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.

RONDOM DE EREDIENST
Vandaag is het startzondag waarbij we aansluiten bij
het nieuwe landelijke jaarthema: “deel je leven”

Startzondag. Neem je telefoon mee!
In tegenstelling tot gewoonlijk willen we
iedereen vragen zijn mobiel op startzondag
mee te nemen naar de kerkdienst.
Je zult hem hard nodig hebben.

Lezing is uit Lucas 16: 19 – 31. Om 13.00 uur sluiten
we af met een kort middaggebed waarbij
Mattheüs 5 : 13 centraal staat.

De jeugdouderlingen.

KINDERNEVENDIENST
“Wees niet jaloers”
Wees niet jaloers op wat een ander heeft. Bij Jozef zien
we een goed voorbeeld. Hij krijgt een dure jas van zijn
vader. Zijn broers zijn boos en vinden dat Jozef
voorgetrokken wordt. Maar is dat een reden Jozef te

willen doden? Nee toch? Door hun jaloersheid zoeken
ze iets verkeerds achter Jozefs droom en beginnen ze
hem steeds meer te haten. Gelukkig doden ze hem
niet, maar verkopen hem als slaaf. Het gaat bij de
broers van jaloers zijn naar geweld. Geef dus niet toe
aan je jaloersheid.
Gun de ander z’n geluk en wees tevreden met was te
hebt.
Deel je leven:
Deel je eten en het zal beter smaken.
Deel je blijdschap en ze zal groter worden.
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn.
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken.
Deel je kennis en ze zal aangevuld worden.
Deel je liefde en je zult liefde krijgen.
Deel je leven en je zult mens worden.
Symbolische Bloemschikking
“Deel je leven”
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag
thuis het gezin op het werk met collega’s. Maar we
delen ook in de kerk, waar de generaties in gesprek
gaan over hun ideeën en vragen, over het leven en
geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons
pad komen. We delen in vreugde en verdriet, in twijfel
en in geloof. We delen met mensen die we zelf
uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf
uitzoeken maar ons nodig hebben.
We hebben geprobeerd dit tot uiting te brengen in ons
symbolisch bloemstuk!
De herdersstaf symboliseert ds. Erick Versloot.
Met de collectezak, de diaconie en kerkrentmeesters.
De noten die er inliggen verwijzen naar de
organist/pianist en onze lofzang.
Lampepoetsgras verbeeld de kosters en vele
schoonmakers.
De rode bloemen voor mensen binnen de kerk en de
blauw/paarse mensen buiten de gemeente die op ons
pad komen. Kleine bloemen(gipskruid) onze kinderen
en de werkers daarom heen. De stenen die er tussen
liggen, we mogen ons steentje bijdragen. Het
vertrouwen(trouw van de klimop) en het hart met de
drie grote witte rozen verbeeld de Vader, Zoon en
Heilige Geest de kern van waaruit we starten!
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
19-09: Rob Hagoort, De Groendijck 39,
3466 NJ Waarder. Hij wordt 73 jaar.
Van harte gefeliciteerd.
Verjaren betekent nieuw begin
van wat nog komen gaat.
Maar weet bij alles wat gebeurt
dat Hij je nooit verlaat
OMZIEN
Dirk Gorissen (Kastanjelaan 15, 3465 TC) komt
maandag weer thuis na zijn laatste chemokuur in het
UMC.
Wil Dijkstra ( Burg. Doormanstraat 34, 3465 KE
Driebruggen) was ook weer voor een korte periode
opgenomen in het ziekenhuis maar is donderdag weer
thuisgekomen.
Van harte wensen wij hen Gods helende nabijheid.

Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN Waarder) is voor therapie
opgenomen in Curium, afd. Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
We wensen het gezin veel sterkte. Een kaartje
ontvangen vindt Maria erg fijn.
AGENDA:
Kring: omgaan met verlies.
Donderdag 29-09-2016: 12 – 13.30 uur.
BENEFIET CONCERT
Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseer ik een
Benefiet Concert voor stichting Mano a Mano.
Het programma zal variëren van licht klassiek tot
populaire muziek, zoals harp, orgel en
OBK Driebruggen.
De organisatie van Mano a Mano komt een
presentatie geven.
Dat zijn Johannes Holwerda en Gerry Botermans.
Mano a Mano is een kleinschalige stichting die
bouwprojecten organiseert in de Dominicaanse
Republiek.
Het draait volledig op vrijwilligers en bij vrijwilligers
thuis.
Hierdoor gaat al het geld wat binnen komt direct naar
deze projecten.
Het concert wordt gehouden in de PKN Gereformeerde
Kerk te Waarder.
Aanvang 20.00 uur en de kerk is om 19.15 uur open.
Toegangsprijs € 12,50 inclusief koffie /thee.
Reserveren aanbevolen want VOL is VOL.
U kunt kaartjes reserveren bij mij,
Lenie van Wijngaarden:
tel: 06-15641647 of via
e-mail: lenievanwijngaarden@hotmail.nl
Geloven in delen. Juist nu!
Samen zijn we de kerk in actie. Dagelijks zetten we ons
in voor de nood in de wereld, ver weg en dichtbij.
Kerk in Actie luidt nu de noodklok voor de kerk in
het Midden-Oosten.
Kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk.
Na 5 jaar uitzichtloze burgeroorlog is meer dan 70%
van de kerkleden gevlucht, weg van geweld, armoede
en ellende.
Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met
vluchtelingen.
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open
en bied mensen hulp d.m.v. voedselpakketten en
onderdak. Ze delen wat ze hebben. Veel meer
vluchtelingen kunnen ze niet bergen. Toch houdt de
kerk stand, soms tegen beter weten in. Ons gebed en
onze steun zijn hard nodig zodat zij het vol kunnen
houden. Kerk in Actie hoopt aankomende week d.m.v.
een speciale actieweek geld in te zamelen voor de
kerken in Syrië, Libanon en Jordanië en roept ook ons
op om te helpen. De ZWEO wil hieraan graag gehoor
geven en wil op zondagmorgen 25 september
hiervoor een collecte houden. Wij hopen dat er dan
met liefde gegeven wordt van onze overvloed; als teken
van hoop en verbondenheid. U doet toch ook mee?
Geloven in delen. Juist nu!
Namens de ZWEO.

