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Zondag 19-03-2017

Zondag 26-03- 2017
’s Morgens: Scholendienst
Ds. J.A.A. v.d. Nagel-Meter uit Linschoten Ds. D.J. Versloot
Ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit Haastrecht Ds. P.H. Zaadstra
René v.d Hoef
Martin Mans
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Br. N. Groot
Br. G. Kon
Ria en Nico van Esschoten
Jannie en Aaldert Kon
Marina Valkenburg en Jolanda Kooiman
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
ZWEO
Evangelisatie
Ellen Hagoort
Matthijs Kooi
Fam. van Esschoten, Hof van Waarder 48

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.
DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we
over de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende
water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die
innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.
In de schikking zien we het water, waaruit het groen
van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende
takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die
Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.
sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht

KINDERNEVENDIENST
“Jezus in Getsemane”
Jezus gaat na de afscheidsmaaltijd naar Getsemane
om te bidden. Jezus is alleen. De discipelen zijn in
slaap gevallen. Ze houden wel van Jezus, maar het lukt
niet om te bidden. Ze zijn moe. Jezus vertelt God de
Vader dat Hij bang is, maar alles wil doen wat Hij van
Hem vraagt.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
21-03: Dhr. G. Donselaar, Hof van Waarder 3, 3466 NR
Waarder, hij wordt 71 jaar.
23-03: Mw. T. de Kruijf, Molenvlietbrink 247, 3448 HT
Woerden, zij wordt 82 jaar.
26-03: Mw. W.A. Poons-Hofland, Pr. Maximalaan 32,
3466 LN Waarder, zij wordt 89 jaar.
26-03: Dhr. L.T. Piek, Pr. Maximalaan 5, 3466 LP
Waarder, hij wordt 86 jaar.
Fluitende vogels, bloeiende bomen. Prille krokussen.
Als je goed luistert en kijkt, zie je overal bewijzen dat de
winter voorbij is en de lente aangebroken. Een nieuw
seizoen vol van Gods trouw.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

40 jaar getrouwd:
24-03-2017 Toos en Bert van ’t Veld, Hogebrug 34,
3465 HG Driebruggen
Een lang en gelukkig huwelijk wordt gebouwd door
twee mensen die geloven in en leven uit de belofte die
ze deden.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Hennie Koomans – Nap (Hof van Waarder 13, 3466
NR) kwam weer thuis uit het ziekenhuis na opname
vanwege longontsteking. Van harte wensen wij haar
sterkte en herstel toe. Ons meeleven doet hen goed!
KLOOSTERBEZOEK OP DINSDAG 21 MAART
18.15 uur
Met de werkgroep vorming en toerusting bezoeken
we inmiddels traditiegetrouw het klooster van de
Passionisten in Haastrecht in de tijd rond Pasen.
Een telkens weer indrukwekkende ervaring.
We vertrekken per
auto om 18.15 uur
vanaf de kerk
naar Haastrecht
waar we uiterlijk
18.45 uur
worden ontvangen
door de abt, pater
Leo Bos.
Deze vrome en vrolijke collega zal ons begeleiden
naar de kapel waar om 19 uur het Psalmgebed
begint dat een kwartier duurt.
Daarna volgt er een stilte van een kwartier waarin je
kunt mediteren.
Altijd een indrukwekkend moment in de kapel,
waar je aan de ene kant het verkeer op de
provinciale weg hoort voort razen en aan de andere
kant, bij de Hollandsche IJssel, de vogels
hoort fluiten.
Daarna volgt er een ontvangst in de refter met koffie,
waarbij we in gesprek kunnen gaan met elkaar.
Vervolgens staat er een rondleiding gepland die eindigt
om 21.30 uur.
In verband met het ontvangst en een limiet aan het
aantal deelnemers is opgave nodig.
U kunt zich opgeven door in te tekenen in de hal van de
kerk.
Wellicht is het ook mogelijk onderling al
afspraken te maken over meerijden ed.
Welkom, gun jezelf deze avond: het is een unieke
ervaring!
Commissie vorming en toerusting i.s.m.
Ds. Erick Versloot
AGENDA
Woensdagavond 22 maart 20.00 uur
Moderamen
Zondagmorgen 26 maart 09.30 uur
Scholendienst m.m.v. de Wegwijzer
Zondagavond 26 maart 20.00 uur
18+-catechese o.l.v. ds. Versloot in de consistorie

Route 77 gaat `on tour`
Na 2 jaar met veel plezier hier in onze kerk te hebben
gespeeld, zijn we gevraagd om in Alphen te komen
spelen. Een hele leuke opsteker voor de band.
Het is een jongerendienst op zondag 2 april om 12.30.
Voor degene die ons weer wilt horen spelen het adres
is Adventskerk Julianastraat in Alphen.
Met vriendelijke groeten Route 77
BEROEP ds. Versloot
Na de vooraankondiging op 26 februari is het nu
officieel: ds. Versloot ontvangt dit weekend een
beroep van de Protestantse Gemeente Mijdrecht.
Uitgave liedboek Hemelhoog
Volgende week zondag worden
de bestelde liedboeken
Hemelhoog uitgereikt in de hal
van de kerk.

500 jaar reformatie

Uitnodiging uit Oraniënbaum
Onze partnergemeente uit Oraniënbaum nodigt
iedereen uit om het weekeinde vanaf Hemelsvaartdag
25 mei t/m maandagmorgen 29 mei naar Oraniënbaum
te komen om daar het regionale reformatie-jubileum
van Maarten Luther mee te vieren.
Op Hemelvaartsdag begint om 18.00 uur het jubileum
met een openingskerkdienst in Dessau.
Daarna is er een openluchtmaaltijd voor iedereen ( 400
tafels, waarvan onze partnergemeente 4 tafels voor
haar rekening neemt ).
Zij wil dan Nederlandse gerechten opdienen.
Op zondag 28 mei gaan we gezamenlijk met een bus
naar Wittenberg om daar om 12.00 uur de
jubileumkerkdienst te vieren.
Daarna is er een gezamenlijk maaltijd en kunnen
diverse activiteiten bijgewoond worden.
Daar de hotels dit jaar allemaal vol zitten dit jaar, kan er
alleen bij gastgezinnen overnacht worden.
Voor verdere gegevens kunt u zich melden bij Albert de
Boer, Kastanjelaan 32, tel. 502873,
e-mail : a.enj.j.deboer-meijer@kpnmail.nl

