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KERKDIENSTEN

Zondag 21 februari 2016

Zondag 28 februari 2016

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
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
Lies den Boer-den Boer (Jacobastraat 32,
Nieuwerbrug)

de heer J.P. Karstens uit Leiden
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Piet van Rikxoort
Arie Schuller
br. C.G. van der Wind
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Sonja Seeleman en
Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
KIA Diaconaat
ZWEO
André Bandell

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit 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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt; u vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE EREDIENST
Vanmorgen volgen we het leesrooster met de
bloemschikking en het 40 dagen boekje: de
verheerlijking van Jezus op de berg.
We zingen: Psalm 27: 1 en 2
Lied 562: 1 en 2
Psalm 25: 2 en 7
Lied 1005 (m.m.v. Theun Dijkstra)
Lied 885
Lied 908: 1, 6 en 7

KINDERNEVENDIENST
“God vergeeft de tollenaar”
De Here Jezus vertelt een verhaal over de farizeeër en
tollenaar die hetzelfde doen, namelijk in de tempel
komen. Ze zijn wel totaal verschillend. De farizeeër doet
alles heel goed in zijn leven: hij doet precies wat er in
de wet staat. De tollenaar heeft verkeerde dingen
gedaan en durft niet eens naar de hemel te kijken. Hij is
verdrietig om zijn zonden en roept naar God om hulp.
De Here God vergeeft hem ook al heeft hij dat niet
verdiend.
Durf klein te zijn tegen God, Hij laat je niet vallen, maar
geeft zijn liefde en genade.

BLOEMLEZING VEERTIGDAGENTIJD
e
2 Zondag Veertigdagentijd
Thema: Reminiscere (gedenk)
Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de
oproep om het verschil te maken door niet alleen de
mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je
vijanden.
In de schikking zien we hoe een bloem boven de
anderen uitsteekt dezelfde en toch zo anders – sterk en
kwetsbaar.
schoenen aan
om op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven.
die ons zegt
lief te hebben
oneindig veel
lief
te hebben
zo het verschil
te maken
God open ons hart.

Gedoopt
Tientallen dorpsgenoten en gemeenteleden waren
zondagmiddag in de Sint Anfreduskerk in Amersfoort
bij de feestelijke doopdienst van Selena al Suleiman.
Een indrukwekkende dienst vol plechtige rituelen
rondom de doop, gevolgd door een gezellig samenzijn.
De familie feliciteren wij van harte met de doop.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2016
Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen
bedanken en vooral de kerkbalanslopers voor hun inzet
bij de actie Kerkbalans 2016. Het totaal van de
toegezegde bijdragen is het mooie bedrag van
€ 102.000,00. Dit is conform de begroting voor 2016.

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)

Oproep
Het College van Kerkrentmeesters willen een
‘’werkgroep’’ starten om plannen te maken voor een
besteding van de legaten, bestemd voor verfraaiing
van ons kerkgebouw. We zoeken enthousiaste en
creatieve gemeenteleden om mee te denken met ons.
Opgeven kan bij Rien van Duuren, tel. 06-40204721 of
0348-502006.
UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Dankbaar en blij zijn wij met Hage en Corrie Nap-van
der Vliet (Pr. Irenestraat 9, 3466 LM Waarder) die deze
week 50 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen met familie
en vrienden gezellige dagen en een gezegende
toekomst. Met hen zingen we vandaag lied 885: Groot
is uw trouw, o Heer.
Geboren
Afgelopen zondag stond er een schaapje i.v.m. de
geboorte van Sofie Auxilia, dochter van Mark en Corine
de Wit-Rijswijk, en zusje van Evy (Pr. Amaliastraat 12,
3466 NZ Waarder). Wij wensen en bidden hen en hun
familie van harte geluk toe onder de zegen van de
Eeuwige.

Zieken
De heer A. Spek (Pr. Máximalaan 14, 3466 NL
Waarder) is dit weekend waarschijnlijk thuis gekomen
uit het ziekenhuis. Hij kreeg te horen dat hij een
kwaadaardige ziekte heeft die niet te opereren is. We
bidden met hem om tijd en kwaliteit van leven.
Riet van Os-Hoogendoorn (Hof van Waarder 42, 3466
NS Waarder) verblijft voor revalidatie in Schuylenburcht
(Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater).
Meeleven
Vorige week overleed Nanne van Eijk (Zuidkade 2,
3465 JD Driebruggen). Vrijdag was er de dankdienst
voor zijn leven in onze kerk waarna hij begraven is in
zijn geboorteplaats Waarder. Wij leven mee met zijn
vrouw Engelien en hun gezin.

AGENDA
Vakantie
Ds. Versloot is met zijn gezin op vakantie van 22 tot en
met 26 februari 2016. Als u een predikant wilt spreken
kunt u contact opnemen met de scriba (0348-501525)
Uit eigen Kring
Kopij graag per mail (kring@pknwaarder.nl) aanleveren
voor 1 maart a.s., lettertype Century Gothic,
lettergrootte 11. Hartelijk dank namens de redactie
Toerustingsavond vrijwilligers Kerverland Waarder.
Vanuit de Hervormde Gemeente Waarder wordt op DV
woensdagavond 2 maart een toerustingsavond belegd
voor vrijwilligers in Kerverland, waar 20 statushouders
uit Syrië en Eritrea wonen.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
De christelijke stichting “Gave” is aanwezig om
informatie te delen over de achtergrond, cultuur en
godsdienst van deze bewoners en de omgang met hen.
De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats het
verenigingsgebouw “de Oude School”, Dorp 17 te
Waarder.
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