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KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Voorganger (19.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Organist (19.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam (09.30 uur)
Beamteam (19.30 uur)
Bloemen uit de kerk

KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Voorganger (21.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (21.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam (09.30 uur)
Beamteam (21.30 uur)

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

Zaterdag 26 maart 2016
Stille Zaterdag
----Ds. D.J. Versloot
--Piet van Rikxoort
br. N. van Esschoten
Roos van Esschoten
------40 dagen project
----Carl Griffioen

Donderdag 24 maart 2016
Witte Donderdag
----Ds. D.J. Versloot
----Martijn van de Weerd
br. M. van Duuren
Aaldert & Jannie Kon
---

Vrijdag 25 maart 2015
Goede Vrijdag
----Ds. D.J. Versloot
--Tjeerd Kiers

----40 dagen project
----André Bandell

----Kerk
----Matthijs Kooi

br. M.J.J. Schakel
Aart & nel van Drie
---

Zondag 27 maart 2016
Pasen
Ds. D.J. Versloot
----Martin Mans
--zr. N.W. Zaal
Nico & Ria van Esschoten
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
ELB 427: 1, 2, 3 en 4
⅓ JOP / ⅔ eigen jeugd
Kerk
Frank van Duuren
---

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
Vandaag vieren we Palmpasen! Dertig kinderen
kwamen woensdag in de kerk om Palmpasen stokken
te maken voor het feest van vandaag.

Vanmorgen verheugen wij ons op de doop van Sofie
Auxilia, dochter van Mark en Corine de Wit-Rijswijk. We
heten familie, vrienden en belangstellenden hartelijk
welkom. Na afloop staat koffie/thee en limonade klaar
en kunnen we de doopfamilie gelukwensen.
Vanavond is er een zangdienst rondom passieliederen.
We zingen de laatste liederen die Jap Zijlstra schreef
en we zingen bekende én verrassende liederen, oud en
nieuw vanuit het liedboek. Wel graag het Liedboek voor
kerk en huis meenemen. Van harte welkom!
Orde van dienst:
Psalm 23
Lied 558: 1, 2 en 3
Lied 587: 1, 2 en 3
Lied 560
Lied 562
Lied 567A: 1
Lied 567B: 6 en 7
Lied 577
Komende week zijn er bijzondere diensten op weg naar
Pasen. We kijken uit naar de medewerking van
muzikanten uit ons midden.
Nb: de diensten op weg naar Pasen duren minder dan
een uur, dus u kunt donderdagavond thuis na de dienst
ook naar ‘The Passion’ kijken.
Zaterdag 26 maart 2016, Stille Zaterdag, houden we
een Paaswake die om 21.30 uur begint op het kerkplein
bij het vuur
Zondag 27 maart 2016, Paasmorgen, beginnen we om
09.15 uur met Paasjubel/samenzang.

KINDERNEVENDIENST
“Jezus bewijst wie Hij is”
Als Jezus aan het kruis wordt gehangen, wordt hij door
de mensen bespot. En telkens roepen ze weer
hetzelfde: ‘Als jij de Messias bent, red dan jezelf.
Je hebt anderen gered dus red dan nu ook jezelf maar.’
Jezus wordt niet boos. En Hij laat ook niet zien hoe
machtig Hij is door van het kruis af te komen. Hij vraagt
God vergeving voor wat anderen doen. En Hij troost de
misdadiger die naast Hem hangt. Jezus wil zichzelf niet
redden, maar anderen. Hij houdt zóveel van de
mensen, dat Hij wil sterven voor hen. Of ze nu familie,
vrienden of zijn ergste vijanden zijn. Jezus wil graag dat
het weer goed wordt tussen Goden de mensen.
Daarvoor geeft Hij zijn eigen leven.
Omdat Hij heel veel van de mensen houdt.
BLOEMLEZING
e
6 Zondag Veertigdagentijd
Thema: Palmarum (Palmpasen)
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen
we hoe vele voeten zich haasten om getuigen te zijn
van Jezus” intocht in Jeruzalem.
Feest en verdriet mengen zich.
Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.
(Uitgebeeld in gipskruid en parels)
schoenen aan
om met Hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar leven
juichen
om de Koning
op een ezel
die komt redden
tranen
vanwege vrede
die nog niet zal zijn
God
Sterk ons verlangen
Naar wat vrede brengt.
DIACONIE
Collecte
Witte Donderdag 24 maart én Stille Zaterdag 26 maart
Huis van Gebed, ‘t Rustpunt in Bodegraven
‘t Rustpunt (Kerkstraat 16) is een interkerkelijk initiatief,
waar mensen kunnen worden ontvangen met
koffie/thee/limonade. Het is een plaats om tot rust te
komen, waar drempels wegvallen zodat men zich vrij
voelt met vragen, zorgen en problemen te komen. Met
een luisterend oor, misschien een advies (c.q.
doorverwijzing), maar zeker ook met gebed kan hulp en
troost geboden worden. Want het gebed van een
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet
(Jakobus 5:16b). Ook voor dit ‘Huis van Gebed’ is geld
broodnodig, de diaconie beveelt dit doel van harte bij u
aan.

COMMISSIE VORMING & TOERUSTING

Zangdienst op 3 april a.s.
In deze avonddienst gaan we veel zingen, daarom mag
een ieder verzoeknummer(s) indienen. Deze kunnen
voorafgaand aan de dienst, liefst met motivatie,
ingeleverd worden. Anneke Albregts en Nel Geerlof
staan bij de ingang van de kerk om deze in ontvangst te
nemen. Eerder inleveren bij dominee Versloot mag ook.
UIT DE GEMEENTE
Jarig
Maandag 21 maart is Gerrit Donselaar (Hof van
Waarder 3, 3466 NR Waarder) jarig; hij wordt 70 jaar
Dinsdag 22 maart is Wim Gerding (Kon. Julianastraat 9,
3466 LG Waarder) jarig; hij wordt 85 jaar
Woensdag 23 maart is Trees de Kruijf (Molenvlietbrink
247, 3448 HT Woerden) jarig; zij wordt 81 jaar
Zaterdag 26 maart is Leen Piek (Prinses Máximalaan 5,
3466 LP Waarder) jarig; hij wordt 85 jaar
Zaterdag 26 maart is Wil Poons-Hofland (Prinses
Máximalaan 32, 3466 LN Waarder) jarig; zij wordt 88
jaar
Ik wil altijd zijn waar U bent, al de dagen van mij leven;
dat ik U niet van een afstand ken, maar met U
verweven ben.
Hartelijk gefeliciteerd
Zieken
Gelukkig gaat het iets beter met de gezondheid van
Stijntje Hoogendoorn-Pijnse van der Aa (Prinses
Beatrixtraat 14, 3466 LP Waarder), al blijft zij
kwetsbaar. 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.
FEEST VAN DE GEEST
Gastvrouwen/Gastheren gezocht
Dit jaar doet onze Kerk mee met het Feest van de
Geest. Het belooft een mooi evenement te worden, met
in de regio maar liefst 23 kerken uit 12 plaatsen die
meedoen.
Voor de expositie-momenten in onze kerk zijn we op
zoek naar mensen die de bezoekers tijdens de
openingstijden gastvrij ontvangen.
Bent u/jij bereid om ook één of meerdere keren
gastvrouw of gastheer te zijn?
De expositie-dagen zijn donderdag 5 mei
(Hemelvaartsdag), zaterdag 7 mei, zondag 8 mei,
e
zaterdag 14 mei, zondag 15 mei (1 pinksterdag)i en
e
maandag 16 mei (2 pinksterdag).
De expositie-uren zijn op deze dagen van 13.00 uur tot
17.00 uur.

Het streven is om de middagen op te splitsen in twee
delen van twee uur en dat er steeds twee mensen
aanwezig zijn.
Aanmelden kan per email naar
marjandekoning@hotmail.com of per telefoon (na 17.00
uur) op 06-20090367.
Alvast hartelijk bedankt namens het Feest van de
Geest.
AGENDA
Maandag 21 maart 2016 (20.00 uur)
Vergadering Moderamen (Laageind 2)
Dinsdag 22 maart 2016 (20.30 uur)
Woensdag 23 maart 2016 (09.00 uur)
Kijk op de preek o.l.v. dominee Versloot (De Schouw)
Leerhuis voor ieder die de teksten rondom Pasen al wil
verkennen
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
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