Nieuwsbrief
Zondag 28 februari 2016
3e Zondag van de Veertigdagentijd
Kleur: Paars
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

Zondag 28 februari 2016

Zondag 6 maart 2016

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

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
de heer A. Spek (Pr. Máximalaan 14)

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot (zangdienst)
Dirk Jan Warnaar
Erick Versloot
zr. P.J. Hagoort-Zegwaard
Aaldert & Jannie Kon
Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en
Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Jeugd
Onderhoudsfonds
Frank van Duuren

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
In de avonddienst lezen we Lucas 4: 1-13 en
1 Petrus 5: 8-11. Lucas 4 gaat over de verzoeking van
Jezus in de woestijn. Vaak wordt dan gesproken over
de verzoekingen. In de avonddienst wil ik stil staan bij
een ander element uit deze lezing, namelijk de duivel
als verpersoonlijking van het kwaad. Hoe duid je dit in
onze tijd, waarin soms weinig ruimte lijkt om te spreken
over de duivel? En wat is de plaats van de duivel
binnen het christelijk geloof?

Dat zijn grote vragen, waar we aan de hand van de
gekozen Bijbelgedeelten op in zullen gaan.
ds. Jeroen de Jong (Baambrugge )
Volgende week zondagavond 6 maart is er een
zangdienst 'passie en Pasen in de psalmen' waarin de
psalmen en psalmbewerkingen rondom passie en
Pasen toegelicht en gezongen zullen worden.
Van harte welkom!
KINDERNEVENDIENST
“Juichen voor koning Jezus”
Waar denk je aan bij een koning? Iemand die er
belangrijk uitziet en veel macht heeft. Iemand die de
baas is en alles regelt. Aan de Here Jezus kun je niet
echt zien dat Hij Koning is. Hij rijdt op een ezel en heeft
geen kroon op of een mooie mantel aan. De mensen
zijn vrolijk, juichen en eren Hem wel als koning: ze
leggen hun mantels op het dier en zelfs op de weg.

Ze roepen uit dat Hij de Koning is. Maar Jezus is niet
blij Hij huilt als Hij de stad Jeruzalem ziet. Hij weet wat
er straks allemaal gaat gebeuren. Dan zijn de mensen
niet blij meer met Hem. Toch wil Hij naar Jeruzalem toe.
Want Hij weet dat God bij Hem zal zijn en dat alles
uiteindelijk goed zal komen.
BLOEMLEZING VEERTIGDAGENTIJD
e
3 Zondag Veertigdagentijd
Thema: Mijn ogen
Waar het vorige week ging om de kern van Jezus’
evangelie, gaat het nu om de vraag wie Jezus zelf is.
Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad
geleid. Het onrecht lijkt te zegevieren. Op deze derde
zondag van de veertigdagentijd, worden er weinig tot
geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en
onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als
het ware dwars voor liggen- te zien aan de liggende
bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de
liefde?
schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
gevangen
deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap
God
het is
zo donker
laat liefde bloeien
DIACONIE
Landelijke Collecte Kerk in Actie:
Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland.
Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. Zo zijn kinderen.
Toch leven er veel kinderen in Nederland die niet zo
zijn. Kinderen in asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze
lopen rond met grote vragen over hun ouders, over de
toekomst of over het land waarvandaan ze zijn
gevlucht. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat
kinderen in AZC's elke week een plek hebben waar ze
onbezorgd kunnen spelen, sporten, knutselen of muziek
maken. Hiermee ontwikkelen kinderen hun
zelfvertrouwen en hun talent, zodat ze weer kind
kunnen zijn.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

ZWEO
Bijbels voor vervolgde christenen
Wereldwijd hebben ca. 200 miljoen christenen te maken
met geweld en vervolging omwille van hun christenzijn.
Voor hen is samenkomen vaak gevaarlijk of zelfs
onmogelijk. Velen van hen hebben geen eigen Bijbel.
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) wil
vervolgde christenen bemoedigen door hen een Bijbel
te geven. Door mee te doen aan de actie helpt u Gods
Woord te verspreiden in Pakistan, Iran, Nepal, India,
Irak en Syrië.
Eén bijbel kost € 5,-. Mogen we op u rekenen?
U kunt bijbels schenken door te doneren via
IBAN: NL51 ABNA 0561 4551 39, o.v.v. “8057”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), (e-mail:
info@stichtinghvc.nl, tel. 0183-56362)..
UIT DE GEMEENTE
Zieken
De heer A. Spek (Pr. Máximalaan 14, 3466 NL
Waarder) is 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) is na een verblijf van een aantal
weken in Schuylenburcht weer thuis.
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
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
Woensdag 2 maart 2016 (09.00 uur en 20.30 uur)
Kring keek op de preek (De Schouw)
Iedereen is welkom om de teksten van de komende
zondag alvast door te spreken o.l.v. ds. Versloot.
Donderdag 10 maart 2016 (12.00 uur)
Kring ‘Omgaan met verlies’ (De Schouw)
Deze bijeenkomst is een week uitgesteld, dus geen
bijeenkomst op donderdag 3 maart 2016

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

