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KERKDIENSTEN

Zondag 14 februari 2016

Zondag 21 februari 2016

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

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
Wil Kastelein-Seeleman (Kastanjelaan 12)
(coördinatie crèche)

Ds. D.J. Versloot
Ds. C. van der Kooi uit Driebergen
Kees Romijn
Arie Schuller
zr. H. Steenbergen-den Hartogh
Aaldert & Jannie Kon
Mirjam van Blotenburg en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
Matthijs Kooi

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.

betrokken is ds. Versloot . Tientallen dorpsgenoten en
gemeenteleden zullen daarbij aanwezig zijn en we
wensen hen een gezegende en feestelijke dienst toe.

RONDOM DE EREDIENST
Vanmorgen is er een 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.

KINDERNEVENDIENST
“Heb ook je vijanden lief”
Iedereen heeft wel iemand die hij heel aardig vindt, een
vriend of een vriendin. Je speelt graag samen en je
geeft iets als hij dat nodig heeft. Maar er zijn ook
kinderen die je niet zo aardig vindt. Misschien wil je met
hen wel niet spelen of aardig tegen doen.
De Here Jezus zegt dat je tegen iedereen aardig moet
doen. Zelfs tegen de kinderen die jij vervelend vindt.
Dat is niet makkelijk! Maar gelukkig wil Hij jou daarbij
helpen. Omdat Hij van alle mensen houdt!

'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

BLOEMLEZING VEERTIGDAGENTIJD
Inleiding
Basisschikking en symboliek voor de zondagen in de
veertigdagentijd,
Goede Week en Pasen 2016

“Ik ga en zet een stap naar de ander”
Dat is het thema in de schikkingen en symboliek van
de 40 dagen tijd en Pasen.
In de schikkingen voor deze periode leggen we de
nadruk op de beweging van de ene mens naar de
ander en daarmee naar de Ander, met God.
Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk
maar vooral figuurlijk, komt niet verder.
Er is niet alleen de beweging van de mens naar de
(A)ander er is ook een beweging andersom – van God
naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen
worden komen deze beide aspecten naar voren.
Om de beweging vorm te geven hebben we gekozen
voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het
gaan op de weg van het leven.
In alle soorten en maten te zien op de paarse
achterwand. De schoenen zijn wit – het wit van het licht,
van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van
zuiverheid.
In de lezingen zelf zit ook “ beweging”
Op Paasmorgen kan volop gevierd worden hoe God
zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen
geroepen worden om in beweging te komen. Geroepen
om met Jezus op te staan om in en door Hem leven
met eeuwigheidswaarde te ontvangen.
“IK ga. Zet een stap naar de ander”
e

1 Zondag Veertigdagentijd
Thema: roept hij mij aan
Deze veertigdagentijd wordt ingezet met de intense
bede van Jezus tot God, om de weg die voor hem ligt
niet te hoeven gaan. Het aanhoudend bidden neemt de
doodsangst weg.
Waar Jezus in beweging komt en zich tot God wendt in
zijn nood, blijven de leerlingen zitten en vallen in slaap.
Jezus nodigt ons vandaag uit, om met hem te waken en
te bidden.
De witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed. De
schoenen op het paneel zijn wit, het wit van het licht
van het steeds opnieuw beginnen, en achter hem aan
te gaan.
schoenen aan
om met hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
zijn weg van liefde
blijkt zwaar
biddend zoeken
naar kracht
waar andere slapen
God
blijf waken
wees houvast
UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Aart en Leny Bos-Francken (Westeinde 4, 3466 NM
Waarder) waren op 11 februari 2016 40 jaar getrouwd.
Ze zijn dankbaar voor de liefde en vriendschap die ze in
elkaar hebben gevonden, maar ook ondervinden van de
mensen om hen heen.

Jarig
Komende week zes jarigen in onze gemeente.
Dinsdag 16 februari Huib Koomans (Hof van Waarder
13, 3466 NR Waarder); hij wordt 85 jaar
Dinsdag 16 februari Corrie Zuidam-Streefland (Prinses
Máximalaan 35, 3466 LP Waarder); zij wordt 79 jaar
Woensdag 17 februari Hennie Koomans-Nap (Hof van
Waarder 13, 3466 NR Waarder); zij wordt 83 jaar
Donderdag 18 februari Gerard Spanenburg (Burg.
Doormanstraat 9, 3465 KD Driebruggen); hij wordt 70
jaar
Vrijdag 19 februari Maja de Jong-Koetsier
(Lindenlaan 5, 3465 JN Driebruggen); zij wordt 70 jaar
Zondag 21 februari onze predikant, Erick Versloot
(Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden); hij wordt 46 jaar
Ik blijf naar u uitzien, God, u lof brengen, meer en meer.
Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid
Van harte gefeliciteerd
Zieken
Deze week werd lid van onze gemeente: Nanne van
Eijk (Zuidkade 2, 3465 JD Driebruggen). Nanne is
ernstig ziek en wordt thuis liefdevol verzorgd. We leven
met hem en zijn gezin mee.
De heer A. Spek (Pr. Máximalaan 14, 3466 NL
Waarder) is de afgelopen weken behoorlijk verzwakt en
nu opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis (
Bleulandweg 10, kamer 408, 2803 HH Gouda). Met
hem en zijn gezin wachten we gespannen de uitslagen
van onderzoeken af.
Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466
NS Waarder) verblijft voor revalidatie in Schuylenburcht
(Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater).
ORANIENBAUM
De partnergemeente uit Oraniënbaum heeft iedereen
uit Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug hartelijk
uitgenodigd om in het weekeinde van 27 tot en met 29
mei 2016 naar Oraniënbaum te komen. Hebt u
belangstelling om mee te gaan meldt u dan aan bij Jetty
Bazuin (Pr. Margrietstraat 7, tel. 501346, e-mail:
jetty.bazuin@gmail.com)
AGENDA
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.
Dinsdag 16 februari 2016 (20.00 uur)
Belijdeniscatechese (consistorie)
Woensdag 17 februari 2016 (20.00 uur)
Vergadering Kerkenraad
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