Nieuwsbrief
Zondag 7 februari 2016
Kleur: Groen

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijck 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Zondag 7 februari 2016
Werelddiaconaat
Ds. T. van Iersel uit Wateringen
Ds. D.J. Versloot (Zangdienst)
Hans van Vliet
Erick Versloot
br. T.H. Kloosterziel
Roos van Esschoten
Myrthe Griffioen, Els Soeters en Ilse Schakel
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
KIA Werelddiaconaat
Evangelisatie
Sven de Koning
Fie Boerefijn-Kloosterziel (De Groendijck 26)
(coördinatie verjaringsfonds)

Zondag 14 februari 2016
Ds. D.J. Versloot (World Servants-dienst)
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Dirk Jan Warnaar
Martijn van de Weerd
zr. W.A. de Vink-Lam
Aart & Nel van Drie
Marina van Valkenburg en Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
World Servants
Zending
Thomas Romers

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.

Vanavond een zangdienst rondom het thema: EEN
SCHAT – wanneer ben je rijk?
Onder deze titel gaan we vanavond schatgraven in de
bekende opwekkingsliederen tijdens een zangdienst uit
de Evangelische liedbundel; u kunt vanavond volstaan
met deze bundel om mee te nemen naar de kerk. Na
afloop staat koffie, thee en fris klaar en is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Van harte
welkom!

RONDOM DE EREDIENST
Afgelopen week was hij op tv in een interview met
Andries Knevel (zie uitzending gemist!) en vanmorgen
is hij in Waarder. Een hartelijk welkom voor ds. Tim van
Iersel. Velen zullen hem herkennen uit de tijd dat hij
stage liep en kerkelijk werker bij ons was.

Volgende week is er 's morgens de dienst rondom de
World Servants. We zijn blij dat Dirk Jan Warnaar, orgel
en vleugel, en Dick van Vliet op zijn gouden dwarsfluit
medewerking verlenen, 's avonds is er een ruildienst
met Kockengen.

's Middags is er een bijzondere doopdienst – Selena el
Suleiman (Kerverland 7, 3466 NC Waarder)) ontvangt
de heilige doop in de Sint Anfreduskerk, Jacob
Catslaan 38 te Amersfoort onder verantwoordelijkheid
van de Syrisch Orthodoxe Kerk en waar ook bij
betrokken is ds. Versloot . Tientallen dorpsgenoten en
gemeenteleden zullen daarbij aanwezig zijn en we
wensen hen een gezegende en feestelijke dienst toe.

Meeleven
Vorige week stonden we stil bij het overlijden van drie
mensen: David van Bunnik kwam levenloos ter wereld.
Wat een ongekend verlies en groot verdriet voor Wilma
en Piet, Maria, Nellie, Max en Piet van Bunnik (Prins
Mauritslaan 2, 3466 NN Waarder). Na een dienst in
huiselijke kring is hij begraven op de algemene
begraafplaats.

KINDERNEVENDIENST
“Simon gehoorzaamt Jezus”
Simon vindt het maar raar: ze hebben de hele nacht
gevist, net als anders, maar niets gevangen. En nu
moeten ze opeens van Jezus weer gaan vissen.
Midden op de dag!
Toch doet hij wat Jezus zegt. En ze vangen zóveel
vissen dat de netten bijna scheuren. Dan begrijpt Simon
dat Jezus niet zomaar iemand is. Hij maakt zich klein
voor Jezus, door voor Hem te knielen. Jezus is niet
boos dat Simon dacht dat hij het beter wist dan Jezus.
Hij wil juist dat Simon Hem voortaan zal helpen. Voor
ons is het ook belangrijk om goed naar de Here Jezus
te luisteren. … Hij weet wat goed voor ons is.

Velen, ook uit ons midden, waren aanwezig tijdens de
uitvaart van Gré van Bemmel-Bogaard. Jarenlang was
zij met haar man Manus meelevend lid en actief als
beheerder van Kerverland. Correspondentieadres is
Manus van Bemmel, Hofplein 163, 3445 ZE Woerden.

DIACONIE
Aswoensdag 10 februari 2016
Het is inmiddels in onze gemeente een goede
gewoonte geworden om de 40-dagentijd met elkaar te
beginnen met een Vesper en een sobere maaltijd op
Aswoensdag. De diaconie nodigt ook u van harte uit om
mee te komen eten op woensdag 10 februari.
We beginnen om 18.00 uur in ‘De Schouw’. Van harte
welkom! Wilt u zich wel even aanmelden zodat wij
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen?
Dat kan t/m 8 februari bij Lenie van Wijngaarden via
tel.nr: 06-15 64 16 47.

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

UIT DE GEMEENTE
Jarig
Woensdag 10 februari is Aart den Boer (Laageind 23,
3465 KG Driebruggen jarig; hij wordt 76 jaar
Woensdag 10 februari is Cees van den Berg
(Kastanjelaan 37, 3465 TC Driebruggen) jarig; hij wordt
77 jaar
De komst van het koninkrijk van God laat zich niet
aanwijzen. Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.
Van harte gefeliciteerd
Zieken
Deze week werd lid van onze gemeente: Nanne van
Eijk (Zuidkade 2, 3465 JD Driebruggen). Nanne is
ernstig ziek en we leven met hem en zijn gezin mee.
Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466
NS Waarder) verblijft voor revalidatie in Schuylenburcht
(Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater).

Vrijdag hebben we met een dankdienst voor haar leven
afscheid genomen van een markant gemeentelid: Tiny
Petersen-van Zuilen (Kon. Julianastraat 29, 3466 LG
Waarder). Wij denken aan haar kinderen en
kleinkinderen en zullen haar missen, ook op de kring
‘Met elkaar aan tafel’ waar zij tot het laatst toe kwam.
Correspondentieadres: Ruysdaellaan 7, 1399 GE
Muiderberg.

Dominee Versloot afwezig
Maandag 8 en dinsdag 9 februari verblijft ds. Versloot
afwezig in verband met permanente educatie intern op
het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Voor
dringende situaties kunt u contact opnemen met de
scriba (tel. 0348-501525).
Met elkaar aan tafel

Vrijdag 12 februari 2016 gaan we ‘Met elkaar aan tafel’
in ‘De Schouw’.
De maaltijd voor alleenstaanden/alleengaanden begint
om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
Bijdrage € 5,- per persoon.
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 10 februari 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564).
NIEUW: Sunday Morning Chillout!
Zondag 14 februari 2016 is het zover: de eerste Sunday
Morning Chillout!
Na de ochtenddienst gaan we in ‘De Schouw’
ontspannen met muziek, gezelligheid en interessante
verhalen.
Voor iedereen van de middelbare school!
We hopen jullie allemaal te zien!
Groeten, Wilco & Dennis
Vragen? bel of app naar 06-48769609 (Dennis), mailen
kan naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.
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