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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
Oppasdienst

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam (09.30 uur)
Bloemen uit de kerk

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 …
Zending
Catechese en Educatie
Frank van Duuren
Tiny Petersen (Kon.
Julianastraat 29)

Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op zondag
7 februari 2016

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
De lezingen zijn vanmorgen uit Ezechiël 33: 30-33 en
uit Lucas 4:14-30 – het optreden van Jezus in
Nazareth, profeet in eigen vaderland, prekend voor
eigen parochie.....

Zondag 31 januari 2016
Ds. D.J. Versloot
Ds. W.M. de Bruin uit
Stolwijk
Dirk Jan Warnaar
Evert de Vries
br. R. Kastelein
Nico & Ria van Esschoten
Wil Kastelein en
Tiny Schouten

Zondag 7 februari 2016
Ds. T. van Iersel uit Wateringen
Ds. D.J. Versloot

Groep 1 t/m 5 +
basiscatechese
Wij gaan …
Kerk
Orgelfonds
Carl Griffioen

Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6

Hans van Vliet
Erick Versloot
br. T.H. Kloosterziel
Roos van Esschoten
Myrthe Griffioen, Els Soeters en
Ilse Schakel

Wij gaan …
KIA Werelddiaconaat
Evangelisatie
Sven de Koning

De liederen zijn: Psalm 84: 1 en 2
ELB 226
ELB 459: 1
Kinderlied
ELB 112: 1, 2, 3 en 4
Lied 800 1 (allen), 2 (mannen),
3 (allen), 4 (vrouwen) en
5 (allen)
Ga maar gerust.
Zondag 7 februari 2016 (18.30 uur) zangdienst met
daarin bekende opwekkingsliederen.
KINDERNEVENDIENST
24 januari 2016
“Blij met de blijde boodschap”
Jezus vertelt in Nazareth over zijn werk.
Hij vertelt dat Hij is gekomen om iedereen gelukkig te
maken. Iedereen, niet alleen de mensen die het goed
hebben en kleine probleempjes hebben.

Jezus komt vooral voor de mensen die het moeilijk
hebben: armen, gevangenen, blinden en mensen die
niet in vrijheid kunnen leven.
En Jezus zegt het niet alleen … Hij zal het ook doen.
31 januari 2016
“Jezus geneest ons helemaal”
Jezus komt in het huis van één van zijn discipelen, bij
de familie van Petrus.
Daar woont ook de moeder van de vrouw van Petrus.
Ze is ziek en ligt met koorts op bed. Jezus maakt haar
weer beter. Nu kan ze weer schoonmaken en eten
koken. Ze was blij dat ze dat kon doen voor Jezus en
zijn leerlingen.
Dan gaat Jezus weer verder, aan andere mensen
vertellen over het Koninkrijk van God.

Wie is Jezus?, Bidden: waarom en hoe en hoe leidt
God ons?
Wij willen u/jou oproepen om mensen in uw omgeving
hiervoor uit te nodigen, of kom zelf en neem iemand
mee! Want dat is de opdracht die God ons heeft
gegeven, ga dan heen en verkondig het Evangelie over
heel de aarde!
De Alpha cursus een geweldige manier om het goede
nieuws te verspreiden. Doet u/jij mee?
Startavond: woensdag 3 februari 2016 om 19.00 uur.
(inclusief maaltijd).
Adres: Papekopperdijk 3 te Papekop.
Voor meer info: Marjon de Koning
(marjondekoning13@gmail.com / tel.: 0348-502221 of
06-18146455
PS: De cursus is gratis.

DIACONIE
Landelijke collecte Catechese en educatie
Wie een taak op zich neemt in de kerk gaat een mooie
uitdaging aan. Een verantwoordelijke taak waarbij het
PCTE, het toerustingscentrum van de Protestantse
Kerk, meehelpt en zorgt voor de juiste trainingen. Het
PCTE ondersteunt vrijwilligers zodat zij in ontmoetingen
en geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs komen. Er
zijn pastorale cursussen zoals het begeleiden van
rouwgroepen, maar ook een diaconale cursus over
armoede, en cursussen op het gebied van kerkbeheer,
eredienst en kerkmuziek. De collecteopbrengst wordt
onder meer gebruikt om nieuwe manieren van leren
(leren via laptop of tablet) verder te ontwikkelen. Van
harte aanbevolen!

Zondag 7 februari 2016 (20.00 uur)
Belijdeniscatechese (consistorie)

UIT DE GEMEENTE
Jarig
Woensdag 29 januari is Mient Lijzenga (W.
Poolmanstraat 9, 3465 JW Driebruggen) jarig; hij wordt
72 jaar
Donderdag 4 februari is Kitty de Vries-Meinders
(Kosterdijk 4, 3466 LC Waarder) jarig; zij wordt 81 jaar

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)

De Heer is mijn kracht en mijn lied.
De Heer is mijn heil en mijn verlosser.
Hij is mijn God.
Van harte gefeliciteerd
Zieken
Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466
NS Waarder) verblijft voor revalidatie in Schuylenburcht
(Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater).
AGENDA
Woensdag 27 januari 2016 (09.00 uur en 20.30 uur)
Keek op de preek (De Schouw)
Samen lezen en bespreken we o.l.v. dominee Versloot
de bijbelteksten van komende zondag, een ieder is van
harte welkom om hierbij aan te haken.
Woensdag 3 februari 2016 (20.00 uur)
Vergadering Moderamen (De Groendijck 32)
Alpha cursus
Binnenkort start er weer een nieuwe Alpha cursus.
Deze cursus geeft heldere uitleg over het Christelijk
geloof, in 10 avonden behandelen we thema’s als

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!

Tijdens ‘Met elkaar aan tafel’ droeg
Annet de Koning-Griffioen een gedicht voor dat zoals
beloofd in de Nieuwsbrief wordt opgenomen:
Wens
voorbij weer een jaar je deed van alles maar is het ooit
klaar
voorbij verdwijnt de agenda die dwingend was onder in
een la
voorbij de weg die je ging alles wat je deed is nu
herinnering
voor je een lege agenda ongerept blanco de weg die ik
ga
dichterbij het doel van je leven dat God je in het nieuwe
jaar zijn zegen zal geven.
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