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KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche

Zondag 17 januari 2016
Viering Heilig Avondmaal
Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Jaap van Leeuwen
Hans van Vliet
br. D. Kasius
Aart & Nel van Drie
Heleen Ruizendaal en Lisette de Koning

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Oecumene
André Bandell
Atie van Drie (Joostenplein 30, Oudewater)

Zondag 24 januari 2016
Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Martin Mans
Kees Romijn
br. G. Kastelein
Aaldert & Jannie Kon
Britt Bloemheuvel, Sonja Seeleman en
Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Catechese en Educatie
Frank van Duuren

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.

We zingen: Psalm 149: 1 en 3
Kinderlied
Lezingen uit Genesis 1: 9-13
Hosea 6: 2
Johannes 2: 1-11
We zingen Lied 525
Lied 791: 1, 5 en 6
ELB 362: 2 en 5
Lied 793: 2 en 3

RONDOM DE EREDIENST
Het is wereldwijd Kanazondag – we staan stil bij het
eerste teken dat Jezus verrichtte op de bruiloft te Kana,
zoals beschreven in Johannes 2: 1-11.

Vanavond staan we stil bij een fascinerend gedeelte uit
de Apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof de
wederopstanding des vleses. Wat kunnen we daarover
zeggen en geloven in deze tijd? Welkom!
We zingen: Psalm 116:1, 3 en 5
Psalm 73: 9 en 10
Lezingen uit Daniël 12: 2
1 Thessalonicenzen 4: 13-18
1 Korintiërs 15: 35-58
HC 22 ; vr 57

We zingen: Lied 758
Lied 769: 1, 4, 5 en 6
ELB 406: 1 en 4
Lied 943
KINDERNEVENDIENST
“God geeft heel veel”
Vandaag gaat Jezus naar een bruiloft. Hij mag komen
met zijn leerlingen om met het bruidspaar feest te
vieren.
Dan hoort Jezus dat de wijn op is. Dat vindt Hij erg. De
andere mensen op het feest hopen dat Jezus kan
helpen. Ze roepen Hem erbij. Dan verandert Jezus het
water in de vaten in lekkere wijn. Dat kunnen gewone
mensen niet, maar Jezus wil dat het feest doorgaat.
God wil dat mensen gelukkig zijn, dat het leven een
feest is.

UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Cor en Mirjam van Blotenburg-Baas (Kon.
Wilhelminastraat 33, 2811 TT Reeuwijk) zijn vrijdag 22
januari 2016 25 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag.
Jarig
Dinsdag 19 januari is Gerrie de Koning-Koomans (Hof
van Waarder 44, 3466 NS Waarder) jarig; zij wordt 87
jaar
Vrijdag 22 januari is Jim Neuteboom (Rubensstraat 5,
3443 GE Woerden) jarig; hij wordt 74 jaar
U schiep zin en maan en sterrenpracht,
Vader, U bent het geheim van het leven;
alles toont uw macht.
Van harte gefeliciteerd.

DIACONIE
Avondmaalscollecte: Kinderhospice Binnenveld
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis,
voor ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen op
christelijke grondslag. Een huis waar zieke kinderen
korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders
en gezin even op adem kunnen komen, terwijl de zorg
voor hun kind in goede handen is. Helaas wordt op de
vergoeding van zorg voor kinderen met een minder
complexe zorgvraag op dit moment hard bezuinigd. Wilt
u helpen om, ongeacht de verpleegtechnische
complexiteit, optimale zorg mogelijk te maken? Meer
info? www.kinderhospicebinnenveld.nl De diaconie
beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Landelijke collecte: Oecumene
Geloven ver van huis. Dat is de dagelijkse realiteit voor
migranten die in Nederland verblijven.
Honderdduizenden christenen van over de hele wereld
moesten om allerlei redenen kort of lang geleden hun
moederland verlaten.
Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar
zij hun geloof kunnen beleven, zich kunnen uiten in hun
eigen taal en steun vinden bij elkaar. Ruim zeventig
migrantenkerken en –geloofsgemeenschappen, met
ongeveer 70.000 leden, zijn aangesloten bij SKIN,
Samen Kerk in Nederland. SKIN wil deze hechte
gemeenschappen en hun voorgangers ondersteunen.
En dat is hard nodig, want de voorgangers komen in
aanraking met grote vragen en problemen. Uw bijdrage
is daarom van harte welkom
VLUCHTELINGENSHOP WAARDER
Er zijn geen spullen meer nodig.
Enorm bedankt voor de formidabele medewerking!
Wel is het de bedoeling dat de shop (locatie oude
Kerverland) tot nader order open blijft
(woensdagmiddag 14.00-16.00 uur) als
ontmoetingsmoment met elkaar en vluchtelingen.
Voel je vrij iets mee te nemen voor bij de koffie/thee!
Gert Lemkes

Zieken
Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466
NS Waarder) verblijft voor revalidatie in Schuylenburcht
(Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater).
Atie van Drie-van Dommelen (Joostenplein 30, 3421 TC
Oudewater) is weer thuis na een geslaagde ingreep in
het ziekenhuis.
We leven mee met Johanneke den Boer- Pak, en haar
gezin en familie (Esdoornstraat 9, 3465 JL); met haar
en hen zijn wij blij met een gunstige uitslag afgelopen
week.
Overleden
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Dirk
Anker (De Vijverhof, Bodegraven) die zaterdag 9
januari overleed op de leeftijd van 81 jaar. Vorige week
is hij herdacht en wij denken aan hem en aan zijn vrouw
(Noordstraat 23A, 2411 GB Bodegraven) en gezin.
PREEKROOSTER 2017
Welke predikant hoort u graag…
Voordat ik predikanten ga benaderen voor het
preekrooster van 2017, wil ik u graag de mogelijkheid
geven, om namen van predikanten door te geven, die u
graag in onze kerk zou willen horen.
Als u mij de naam en de woonplaats (of
telefoonnummer) van desbetreffende predikant
doorgeeft zal ik hen voor u benaderen en kijken of zij
tijd hebben om bij ons voor te gaan. Ik vind het leuk om
voor u op zoek te gaan, dus schroom niet en kom maar
op met de namen!
Hartelijke groet van Elske Griffioen (preekvoorzienster)
(elske.griffioen@euronet.nl)

AGENDA
Zondag 17 januari 2016 (20.00 uur)
Belijdeniscatechese
Woensdag 20 januari knutselmiddag
Over een paar poosjes is het zover;
e
onze 2 knutselmiddag in ‘De
schouw’! Het is eigenlijk meer een
gezellige middag in. Je mag
knutselen maar je mag ook een
spelletje doen. Dit keer zullen we
bingo gaan spelen. Het thema dit
keer is dus ‘cijfers’.
We beginnen dit keer om 15.00 uur. Rond 16.30 uur
zijn we ongeveer weer klaar.
Het is voor alle basisschoolkinderen.Heb je zin om te
komen, stuur dan even een mailtje met je naam (en
leeftijd) naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.
Natuurlijk mag je ook komen als je je niet hebt
opgegeven. Maar jezelf aanmelden is wel fijn, zodat wij
weten hoeveel materiaal wij nodig hebben.
Wil je graag helpen, stuur dan ook even een mailtje
naar ons.
e
Tot de 20 ! Groetjes de jeugdouderlingen
Woensdag 20 januari 2016 (20.00 uur)
Vergadering Kerkenraad (De Schouw)

De Commissie Vorming en Toerusting organiseert een
excursie naar het Bijbels Museum in Amsterdam op
zaterdag 23 januari a.s. Het is de bedoeling dat we
groepsvervoer regelen en dus gezamenlijk met een bus
gaan.
Het programma is als volgt:
Om 12.45 uur verzamelen bij de kerk (Dorp 24
Waarder). Om stipt 13.00 uur vertrekt de bus naar
Amsterdam.
We reserveren dan een gids die ons een rondleiding
geeft door het museum, dit duurt een uur. er is van alles
te zien en beleven; o.a. de tabernakel op schaal
nagebouwd, het Schoutenkabinet, waar men laat zien
hoe een dominee leefde in begin 1900. Wil je je alvast
oriënteren, kijk dan op www.bijbelsmuseum.nl
Na afloop is er nog even gelegenheid om daar op eigen
gelegenheid rond te lopen en/ of om even koffie te
drinken. Daarna brengt de bus ons weer naar
Waarder,aankomst om ± 17.30 uur. In de bus wordt
men voorzien van een kopje koffie/ thee ( op de
terugweg).
De kosten zijn: € 25,- pp, alles inbegrepen. (eventuele
consumptie in het museum is voor eigen rekening).
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus! Je kunt je
nog aanmelden t/m 20 januari a.s..
Opgeven bij Jaco Hagoort:
mail: jacoendignahagoort@gmail.com / tel: 502502
of bij
Nel Geerlof- Verburg:
Mail: nelgeerlof@gmail.com / tel: 761199.
NB: als je een museumjaarkaart hebt krijg je € 7,korting op bovenstaande prijs. Dus neem die in ieder
geval dan mee!! De bus stopt op 5 minuten loopafstand
van het museum.

World Servants eetcafé
Zaterdag 13 februari is het weer zo ver, het jaarlijkse
eetcafé van World Servants. Deze avond kunt u weer
genieten van een wereldmaaltijd van World Servants.
De kosten bedragen € 15,- per persoon voor
volwassenen en € 7,50 per persoon voor kinderen,
exclusief drankjes.
Opgeven kan bij fam. Kon (0348-501561) of fam.
Soeters (0348-502050).
Inloop is tussen 17.30 uur en 18.00 uur in de PKN
Gereformeerde Kerk hier in Waarder. We zien jullie
dan!
Opwekking Pinksterweekend
Het duurt nog even, maar vanaf vrijdag 13 mei is weer
het Opwekkingsweekend in Biddinghuizen.
In ‘Uit eigen Kring’ van een paar maanden geleden heb
ik een stukje geschreven, hoe een geweldige ervaring
het was om eens een keer zo´n weekend mee te
maken.
Ook dit jaar gaan wij weer, maar willen ook een oproep
doen binnen onze eigen gemeente om mee te gaan.
Mocht je ook interesse hebben en ouder zijn dan 15
jaar, geef je dan op bij mij voor 28 januari!!
Ook voor meer informatie, stuur me gerust een mail.
Met vriendelijke groeten Sonja Seeleman
(familieseeleman@hotmail.com)

Kopij Nieuwsbrief
Zondag 30 januari 2016 komt er geen
Nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief van zondag 23 januari 2016
worden alle activiteiten opgenomen tot en met
zaterdag 6 februari 2016 augustus 2015.
Kopij voor de periode 23 januari 2016 tot en met
6 februari 2016 graag uiterlijk donderdag
21 januari 2016 (19.00 uur) bij mij aanleveren
(scriba@pknwaarder.nl).
Zondag 7 februari 2016 verschijnt dan weer de
volgende Nieuwsbrief.
Alvast bedankt.
Nelleke Zaal
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