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KERKDIENSTEN

Zondag 13 maart 2016

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

Mevr. N. Dijkstra-Algra uit Houten
Ds. A. Robbertsen uit Hendrik Ido Ambacht
Hans van Vliet
Piet van Rikxoort
zr. B. de Koning-de Ronde
Aart & Nel van Drie
Heleen Ruizendaal en Lisette de Koning

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Diaconie
Sven de Koning
Bas van Vliet (Prinses Beatrixkade 9)

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
Volgende week verheugen wij ons op de doop van
Sofie Auxilia, dochter van Mark en Corine de Wit en
vieren we Palmpasen.
's Avonds is er de zangdienst rondom passieliederen.
Van harte welkom!

Zondag 20 maart 2016
Palmzondag
Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
René van de Hoef
Erick Versloot
br. M. van Duuren
Roos van Esschoten
Britt Bloemheuvel, Sonja Seeleman en
Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Kerk
Thomas Romers

KINDERNEVENDIENST
“Jezus geeft geen antwoord”
De Here Jezus wordt verhoord door belangrijke Joodse
mannen. Ze stellen vragen aan Hem en willen dat Hij
verkeerde dingen zegt. Maar dat doet Hij niet. Hij zegt
alleen maar goede dingen. Toch wordt Hij gestraft! De
mensen willen Hem kwijt, omdat Hij dingen zegt die zij
niet graag willen horen. Het is niet eerlijk wat er met
Jezus gebeurt, maar toch laat Hij het allemaal
gebeuren.
Op die manier laat Hij zien dat God van ons houdt.

BLOEMLEZING
e
5 Zondag Veertigdagentijd
Thema: Doe mij recht
Op Golgotha staan drie kruizen, twee misdadigers
delen het zelfde lot als Jezus. De ene misdadiger is
spottend, waarop de ander het voor Jezus opneemt, en
zijn eigen schuld uitspreekt. Hiermee doet hij een stap
naar Jezus. De ander blijft zich afkeren. Op de vijfde
zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht.
In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich
naar Jezus keert en de ander zich afkeert.
schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
spot
sluit af
de roep om ontferming
opent
de hemel
God
Ontferm U
UIT DE GEMEENTE
Jarig
Maandag 14 maart is Hennie Leijenaar-Grootendorst
(Prinses Máximalaan 9, 3466 LP Waarder) jarig; zij
wordt 79 jaar
Vrijdag 18 maart is Neeltje Streefland-Verheul
(Esdoornstraat 8, 3465 JM Driebruggen) jarig; zij wordt
83 jaar
God heeft ons door Christus met zich verzoend en ons
de verkondiging daarover toevertrouwd.

ORANIENBAUM
Vandaag kunt u tijdens het gezamenlijk koffiedrinken na
de kerkdienst in ‘De Schouw’ een kaart tekenen, die als
paasgroet naar onze partnergemeente in Oraniënbaum
gestuurd wordt.
AGENDA
Maandag 13 maart 2016 (20.30 uur)
Doopgesprek familie De Wit (Prinses Amaliastraat 12)
Woensdag 16 maart 2016 (15.00 uur)
Knutselmiddag (De Schouw)
Over een poosje is het zover; onze laatste
knutselmiddag in ‘De Schouw’! Het is eigenlijk meer
een gezellige middag in ‘De Schouw’. Je mag knutselen
maar je mag ook een spelletje doen.
Dit keer zullen we Palmpasen
stokken gaan maken en afsluiten met
bingo. De zondag erna zullen we de
stokken ‘showen’ in de kerkdienst.
We beginnen dit keer weer om 15.00
uur. Rond 16.30 uur zijn we ongeveer
weer klaar. Het is voor alle
basisschoolkinderen.Heb je zin om te
komen, stuur dan even een mailtje met je naam (en
leeftijd) naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.
Natuurlijk mag je ook komen als je je niet hebt
opgegeven. Maar jezelf aanmelden is wel fijn, zodat wij
weten hoeveel materiaal wij nodig hebben.
Wil je graag helpen, stuur dan ook even een mailtje
naar ons.
e
Tot de 16 !
Groetjes de jeugdouderlingen
Donderdag 17 maart 2016 (20.00 uur)
Belijdeniscatechese (consistorie)
Dinsdag 29 maart 2016
Bezoek klooster Haastrecht
Vertrek 18.15 uur vanaf de kerk
Opgeven op de lijst in het portaal van de kerk of bij ds.
Versloot

Hartelijk gefeliciteerd
Zieken
Er is ernstige zorg over de gezondheid van
Stijntje Hoogendoorn-Pijnse van der Aa (Prinses
Beatrixtraat 14, 3466 LP Waarder). Zij is opgenomen in
het Groene Hart Ziekenhuis (afdeling Geriatrie, afdeling
D5, kamer 560, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda). We
leven mee met haar en haar man.
Dank
Voor alle bezoekjes, telefoontjes en kaarten die ik heb
ontvangen toen ik in het ziekenhuis en daarna in
Schuylenburch was.
Riet van Os-Hoogendoorn
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