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KERKDIENSTEN

Zondag 19-11-2017
Doopdienst

Zondag 26-11-2017
Gedenken en vieren

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Ds. D.J. Versloot uit Mijdrecht
Mw. M. Jochemsen uit Utrecht
Martijn v.d. Weerd
Jaap van Leeuwen
Br. N. Groot
Roos van Esschoten
Lisette de Koning en
Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Kia Zending
Carl Griffioen
Mw. Verheul, Zuidkade

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra
Piet van Rikxoort
Martijn v.d. Weerd
Br. G. Kon
Gea en Teus Lodder
Britt Bloemheuvel, Nicole van Schajik, Brittney Pater

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

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
Voor de dienst is er “inleidend orgelspel”. Het inleidend
orgelspel is bedoeld om stil te worden, tot rust te komen
en als voorbereiding op de dienst.
Het is ook fijn dat de bezoekers van de kerkdiensten
elkaar kunnen ontmoeten en even met elkaar kunnen
bijpraten. Ontmoeting is heel belangrijk.
Op verzoek van de organisten is gevraagd of het
volume van het praten voor de dienst en tijdens de
collecte wat aangepast zou kunnen worden, dus iets
zachter.
Dat gaan we nu met elkaar proberen, zodat zowel de
kerkbezoekers als de organisten kunnen genieten van
gesprek en orgelspel.
Heilige Doop
Het verheugd ons zeer dat vandaag 6 kinderen de
Heilige Doop mogen ontvangen.

Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Onderhoudsfonds
Sven de Koning

Jezra Isaiah Schakel, geboren 27-06-2017
Teunis Sterk, geboren 28-07-2017
Sven en Vera Kasius, geboren 06-08-2017
Daan Joël Ryan van Valkenburg, geboren 10-08-2017
Arvin Teip Hoogendijk, geboren 27-10-2017
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
KINDERNEVENDIENST
“Belasting betalen”
Vandaag zien we Jezus in gesprek met de Farizeeën.
Jezus zegt: Wie moet je gehoorzamen: de keizer of
God? Dan vraagt Jezus om een geldstuk. Daar staat de
afbeelding van de keizer op, de baas van het land. Hij
heeft recht op belasting.
Maar God heeft recht op jou. Helemaal. Naar Hem
moet iedereen luisteren, hij heeft recht op jouw
gehoorzaamheid. Aan Hem geef je jezelf.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
21-11: Zr. F.M. van Os-Hoogendoorn, Hof van Waarder
42, 3466 NS Waarder, zij wordt 79 jaar.

25-11: Zr. G. Hagoort-Groenesteijn,
Mr.P. van Vollenhovenstraat 10, 3466 LE Waarder,
zij wordt 81 jaar.
Diep in mij is het wondere weten,
troost bij het dragen van een last.
Jezus gaat onzichtbaar mede, en…….ben ik soms
uitgegleden, Hij houdt Zelf mijn handen vast.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Jubileum
Op 24-11-2017 hopen Br. D.Bezemer en Zr. A.A.
Bezemer-Didden, Kosterdijk 22, 3466 LD Waarder, de
dag te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn.
Mijn plan met jullie staat vast spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk.
Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Geboren
Met grote dankbaarheid melden Peter en Ineke
Slingerland dat hun dochter Esther bevallen is van een
prachtige, kerngezonde zoon op 15-11-2017:
Nev Logan Korff (spreek uit Niev)
Kleine handjes, kleine voetjes, de geboorte is Gods wil,
en wij worden van dit wonder steeds opnieuw weer stil.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Omzien
Broeder L.H. Seeleman, W. Poolmanstraat 4, 3465 JX
Driebruggen, is afgelopen dinsdag met zijn fiets op het
Laageind aangereden door een auto en in de sloot
gevallen.
Hij ligt nu in het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg
10, 2803 HH Gouda, Afd. Chirurgie C1, Hij heeft zijn
been, enkel, hand en pink gebroken.
Waarschijnlijk moet hij hieraan ook nog geopereerd
worden.
We leven mee met Corrie en Hage Nap op de moeilijke
weg die zij gaan. Corrie merkt dat haar krachten steeds
minder worden en de vermoeidheid groter wordt.
We dragen hen op aan God en bidden om de ervaring
van de nabijheid van de Eeuwige.
“ Uit de diepte roep ik tot U Heer,
Heer hoor mijn stem, wees aandachtig en luister…”
Hartelijk bedankt
Bedankt voor het meeleven na mijn ongelukkige val en
periode van herstel hierna d.m.v. de vele kaarten,
telefoontjes en bezoek. Ik heb dit zeer gewaardeerd.
Groet Suze van Vliet-van der Klis
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de kaarten die wij hebben
ontvangen, ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk
en onze verjaardagen.
Harry en Marijke Prang.
Ontvangen bijdragen dankstondcollecte
We hebben als kerk de volgende bijdragen via de
bankrekeningen ontvangen voor de dankstondcollecte:
02-11 € 100 (2x)
02-11 € 200
03-11 € 50
06-11 € 50
09-11 € 50

10-11 € 100 (2x)
De totale bijdrage (incl. eerder vermelde bedragen)
voor de dankstond is op dit moment € 1.833.
We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
Gert Jan Hagoort
Hallo leidingen van de jeugdclubs
Op woensdag 22 november gaan wij de kast in de
oppasruimte opruimen.
Het kan zijn dat er van
jullie nog persoonlijke
spullen staan, die
absoluut niet weg
mogen.
Denk hierbij aan:
pantoffels, trofeeën en
boeken.
Zouden jullie deze spullen dan uit de kast willen halen
om zo te voorkomen dat wij ze (per ongeluk)
weggooien? Met vriendelijke groeten Eline Dijkshoorn
en Sonja Seeleman ( 502565)
Donderdag 23 november 2017 om 20.00 uur:
Thema avond/ leerhuis “ met Ds. P. van Midden
Het onderwerp is: ”hoe leven wij?”
Hieronder een
korte toelichting
van Ds. Van
Midden zelf.
Op zondag 26
november ga ik
bij jullie voor.
Dat is de zondag
van de
gedachtenis van de overledenen, ofwel
Eeuwigheidszondag.
Het leek zinvol om de donderdag eraan voorafgaande
de vraag te stellen: ‘ Waar blijven onze doden?’
Kun je vanuit bijbels perspectief iets zeggen over leven
na dit leven, en wat dan? Waarom zegt Jezus zelf er zo
weinig verhelderends over?’ Hoe zie je de hel?
NB: van de twaalf maal dat het woordje ‘ onderwereld’,
‘dodenwereld’ (Statenbijbel: ‘hel’) in het NT voorkomt,
vinden we het elf keer in de mond van Jezus.
M.I. is er meer te zeggen dan ‘We weten het niet,’
maar we kunnen geen TomTom aanschaffen voor een
reis door de eeuwigheid…
Om 19.45 uur staat in de Schouw de koffie klaar.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Commissie Vorming en Toerusting
Op vrijdagavond 24
november om 20.00 uur
wordt in onze kerk een prachtig
oratorium “Jozef” uitgevoerd.
Het beloofd een avond te
worden met mooie toegankelijke muziek met prachtige
teksten.
Het oratorium is geschreven door Marco den Toom en
gaat over het leven van de bekende Bijbelse figuur
Jozef.
Een bijzonder verhaal waarvan de inhoud ook nu nog
heel actueel is.
Het gaat over familieruzies, gevangenschap,
hongersnood en vluchteling zijn.

Een groot samengesteld gemengd koor onder leiding
van dirigent Peter Burger zal het oratorium zingen.
De solopartijen worden gezongen door tenor Rob
Molenaar, Jan Lenselink speelt vleugel en André van
Vliet bespeelt het orgel.
De avond wordt georganiseerd door de ZWEO en wij
zouden het fijn vinden als u deze gelegenheid aanpakt
om iemand kennis te laten maken met onze kerk en uw
geloof. Van harte welkom!
De kaarten kosten € 5,00 en deze kunt u op vrijdag 24
november aan de deur kopen, maar wilt u zeker zijn
van een kaartje reserveer deze dan via:
Anneke Albregts:
anneke_albregts@kpnplanet.nl of bel 06-20828666 of
Thea Esveldt: twesveldt@gmail.com of
bel 06-19629491
Eeuwigheidszondag 26 november, 09.30 uur
Volgende week: vieren en gedenken:
Ook dit jaar willen we de namen noemen van de
kinderen die geboren werden en de namen van de
overledenen uit ons midden.
Maar een ieder heeft ook namen van mensen die we
persoonlijk willen gedenken.
Er zullen steentjes liggen bij de ingang met stiften
waarop een naam op een steen geschreven kan
worden.
Het steentje kan dan tussen de lichten onder/bij het
gedachtenispaneel geplaatst worden.
Het is een oud joods gebruik om bij het gedenken van
een dode een steen te plaatsen.
Merkstenen die de gedachtenis levend houden.
Wanneer je een joods graf bezoekt kun je vaak zien dat
velen een steen hebben geplaatst om te gedenken.
We staan dan ook in een oeroude én springlevende
traditie van rituelen die kunnen helen.
En voor alles geldt: ieder kan een kaars aansteken, of
een steen plaatsen, maar uiteraard is niemand daartoe
verplicht. Na afloop mag een ieder de eigen steen mee
naar huis nemen en eventueel bij een nabestaande
bezorgen.
Na afloop staat koffie, thee en fris klaar en kunnen we
elkaar ontmoeten in de Schouw.
We noemen de
namen hardop, één
voor één,
In de wetenschap,
GOD VERGEET ER
GEEN!
MARTIN MANS START PROJECTKOOR IN
WAARDER
De bekende, Woerdense dirigent Martin Mans start met
een nieuw mannenkoor op projectbasis in het midden
van het land en wel in Waarder. In dit eerste project
repeteert het koor drie keer en geeft het drie concerten
in schitterende kerken. Het repertoire bestaat uit
geestelijke liederen in het Nederlands en liederen uit de
landen die Martin Mans bezocht. Daarnaast komen
spirituals, klassieke en populaire werken op het
programma. Veel afwisseling!
De jonge, talentvolle organist/pianist Mark Brandwijk is
de begeleider en solist in het eerste project.

Martin en Mark zijn muzikaal goed op elkaar
ingespeeld.
Tevens zullen zij tijdens de concerten vierhandig te
horen zijn aan de piano. Een muzikale belevenis!
Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom.
Het is mogelijk de eerste repetitie vrijblijvend bij te
wonen. Ook is het mogelijk om bij de tweede repetitie
aan te haken en in te schrijven.
Bijzonderheden:
Repetitiedata: zaterdag 3 februari, zaterdag 10 maart
en zaterdag 7 april 2018 van 10.00 tot 13.00 uur.
Repetitielocatie:
PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24, Waarder.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Concertdata:
Zaterdag 7 april, 20.00 uur
Sint Maartenskerk – Zaltbommel
Zaterdag 19 mei,
15.00 uur Bonaventurakerk – Woerden
Zaterdag 2 juni 20.00 uur
Grote Kerk – Dordrecht
En verder:
In juni 2019 wil Martin Mans een concertreis naar
Ontario in Canada organiseren met het Groot
Mannenkoor Midden-Nederland. Zangers die aan de
projecten deelnemen zijn van harte welkom om te zijner
tijd op de Canadareis in te schrijven. Het is echter geen
verplichting. Het zingen in eigen land is ook zeker de
moeite waard.
Inschrijven kan via www.martinmans.nl, per e-mail naar
secretariaat@martinmans.nl of op de repetitie van 3
februari aanstaande. Kosten per project: € 60,= waarin
deelname aan drie repetities en drie concerten is
inbegrepen. De bladmuziek is gratis.
Martin Mans boogt op een jarenlange ervaring met het
dirigeren van mannenkoren. Van enkele van zijn
reguliere koren is hij meer dan 20 jaar dirigent. Hij heeft
zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse
klanken en daarop stemt hij zijn arrangementen af. Hij
is een gedreven persoonlijkheid die met hard werken in
een aangename sfeer het beste resultaat behaalt. Het
studietempo ligt hoog. Het is daarnaast van belang dat
men thuis verder studeert om op de repetities aan de
verfijning en afwerking te kunnen werken.
‘Het werken op projectbasis is een goede manier om
zangers de gelegenheid te geven om, naast het
lidmaatschap van hun eigen koor, mee te zingen in een
andere samenstelling. Dat is de opzet van dit
projectkoor. Maar ook mannen die geen lid zijn van een
koor zijn meer dan welkom’, verklaart Martin Mans.

