
  

 
     

Scriba:   scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:   telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:   koster@pknwaarder.nl 
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Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 
 
KERKDIENSTEN  Zondag 19-08-2018  Zondag 26-08-2018 
       Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. A.Post uit Zwammerdam Ds. W.P.H. van der Hoeven uit Amersfoort    
Voorganger (18.30 uur) Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk Ds. W.P.H. van der Hoeven uit Amersfoort    
Organist (09.30 uur)  Piet Rikxoort   Jaap van Leeuwen      
Organist (18.30 uur)  Martijn v.d. Weerd  Evert de Vries       
Ouderling van dienst  Jetty Bazuin   Hanny de Koning     
Kosters   Nel en Aart van Drie  Ria en Nico van Esschoten   
Crèche   Marina van Valkenburg, Jolanda Alinda Kooistra, Marijke Kasius, 
    Kooiman, Mirthe Griffioen  Naomi van der Laan 
Kindernevendienst  Geen    Geen 
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Solidariteitskas   Avondmaalsproject   

2
e
 collecte  Kerk    Kerk 

Beamteam  Matthijs Kooi   Frank van Duuren 
Bloemen uit de kerk  Wil Kastelein,  
  25 jaar coördinatie oppas  
 

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 
Kindernevendienst: 
“Gelovige vrienden ver van huis” 
Daniël en zijn vrienden zijn meegenomen naar Babel. 
Nebukadnezar wil van deze belangrijke joodse jongens 
goede Babylonische paleisknechten maken. Dat is niet 
fijn, want hij wil hen veranderen in perfecte knechten. 
Ze moeten alles leren wat de koning belangrijk vindt, ze 
moeten geloven in de goden van Babel en zelfs eten 
wat in Babel gewoon is. Maar Daniël gelooft in de God 
van Israël en wil leven zoals de HEER dat graag wil. 
Dat houdt hij vol en God zorgt dat het lukt. 
 
OMZIEN 
Jarig: 
25-08: Dhr. A. van Drie, hij wordt 74 jaar. 
26-08: Mw. G.J. Hagoort-Kon, zij wordt 72 jaar. 
De ouderdom is een prachtige kroon, je vindt hem op 
de weg van de rechtvaardigheid. Spreuken 16:31. 
Namens ons allen van harte gefeliciteerd. 
 
 
We leven mee……… 

We leven mee met Nel en Aart van Drie, die afscheid 
hebben moeten nemen van broer en zwager. 
 
Ook leven we mee met Gerie en Gijs Nap,  
die afscheid hebben moeten nemen van broer en 
zwager. 
 
Rouw, moeite, verdriet………. 
Er is er Eén, die het ziet, Die wil je tranen afwissen. 
 
Geboren 
Er is een schaapje gegaan naar Fam. van Schajik,  
Zij werden verblijd met de geboorte van een dochter, 
Larissa. Zij werd (negen weken te vroeg) geboren op  
13-07-2018 en is het zusje van Eline. 
God, de Schepper, begin van je leven 
niet slechts even, maar voor altijd, 
 
Bediening Heilige Doop 
Met blijdschap deelt de kerkenraad mee dat voor 
zondag 2 september de Heilige Doop is aangevraagd, 
voor Evi, dochter van Corné en Joni de Gier. 
 
Lieve mensen – bedankt 
Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in 
weemoed en weemoed in heimwee. Heimwee naar een 
mooie tijd met veel goede herinneringen en heimwee 
naar een bijzonder mens. Onze moeder. 
Zonder haar is alles anders, de leegte blijft nog moeilijk 
te aanvaarden. 
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Kleur:   Groen 
 

 
  
  
 



Graag willen wij iedereen bedanken voor de blijken van 
medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden 
van onze moeder. 
De troostende woorden geven ons kracht en steun om 
zonder haar verder te gaan. 
Rien en Heidi van Duuren-Meerveld 
 
Volgende week zondag: Viering Heilig Avondmaal 
Korinthe 11 : 24b en 25b 
“Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken”, en 26:  
Dus altijd wanneer  u dit brood eet en uit de beker 
drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij 
komt”. 
 
Volgende week zondag hopen wij als gemeente het 
Heilig Avondmaal te vieren.  
Een goede gewoonte.  
Sommigen onder ons kijken daar met een bepaalde 
angst naar uit, anderen blijven er helaas zelfs voor weg 
uit de diensten, maar velen kijken er met verlangen 
naar uit. Het is immers een hoogtepunt te midden van 
alle zorgen in ons aardse bestaan, waarin we 
bemoedigd worden en verder kunnen in ons 
(geloofs-)leven.  
De eredienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd 
wordt, is een bijzondere dienst waarin we niet alleen de 
Heer ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord, 
maar Hem ook mogen ontmoeten aan Zijn tafel in het 
eten van het brood en het drinken van de wijn.  
Het is een heilige gebeurtenis waarop we ons dienen 
voor te bereiden.  
Het Heilig Avondmaal: een opdracht van Christus.  
Net als de discipelen destijds, worden wij allen 
opgeroepen om het Heilig Avondmaal te blijven vieren 
en Hem daarbij te gedenken, totdat Hij komt.  
Een goede Avondmaalszondag toegewenst! 
 
Nieuwe ambtsdragers: 
Er vindt in de gemeente van Christus heel wat activiteit 
plaats. 
‘s Zondags natuurlijk de kerkdiensten; de kosters en 
vrijwilligers zijn druk in de weer geweest om het 
kerkgebouw schoon en op temperatuur te krijgen. 
De dominee houdt een preek die hij afgelopen week 
gemaakt heeft. 
De oppas past op de kindertjes, de leiding van de 
nevendienst heeft de dienst voorbereid. 
De organist zorgt voor muzikale omlijsting en het 
beamteam zorgt voor beeld. 
Maar ook door de week is er in de kerk van alles te 
doen: koken voor alleengaanden, vergaderingen, 
jeugdclubs, catechisaties, de commissies ontwikkelen 
nieuwe plannen, de boekhouder bekijkt de rekeningen, 
……….en nog veel meer. 
Zo vindt er een keur van werkzaamheden plaats in de 
gemeente van Christus. 
 
Voor al die activiteiten zijn allereerst mensen nodig. 
Als het steeds op dezelfde mensen neerkomt, dan 
wordt het zwaar. 
Maar als iedereen wat doet en zich inzet dan is het 
goed te doen. 
‘Sámen de schouders eronder’ – dat is zoals God het 
bedoelt en graag ziet. 
 

Daarom is de kerkenraad blij en dankbaar dat zij een 
aantal mensen bereid hebben gevonden om zitting te 
nemen in de kerkenraad: 
 
Als ouderling:  
Gerrit de Gier, Gijs Piet van Os en Joke Pater.  
Als ouderling kerkrentmeester:  
Andries Kooistra 
 
Als jeugdouderling:  
Monique Brouwer, echter zij heeft te kennen gegeven 
graag volgend jaar in de kerkenraad zitting te willen 
nemen en daarom heeft Dennis Kasius besloten (in 
aangepaste vorm) nog 1 jaar jeugdouderling te blijven. 
 
Als diaken:  
Jacqueline de Jong en Coby de Groot 
 
Aftredend zijn: 
Arie van Achterberg, Piet Geerlof en Wilma de Vink als 
ouderling. 
Heleen van Tol en Niels van Gent als diaken,  
Nico Groot als ouderling kerkrentmeester.                    
 
De bevestiging en het afscheid zal plaatsvinden zondag 
30 september a.s. in de morgendienst door Ds. de 
Jong. 
Wij wensen allen Gods liefde, zegen en kracht. 
 
Oproep voor de kindercrèche. 

Na ruim 25 jaar coördinator te zijn 
geweest voor de kindercrèche van 
onze kerk, wil ik hier nu mee gaan 
stoppen. 
Dus zoek ik  iemand die deze taak wil 
en kan overnemen. 

Lijkt het je leuk, heb je zin en tijd neem dan contact met 
mij op zodat ik het e.e.a. kan vertellen wat voor werk dit 
inhoud, telefoon  nr. 0348-502021 of per mail: 
wilkastelein@gmail.com  
Wil Kastelein 
 
 


