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KERKDIENSTEN
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

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
Wij gaan voor even uit elkaar
⅓ JOP / ⅔ eigen jeugd
Kerk
Carl Griffioen
Stijntje Hoogendoorn-Pijnse van der Aa
(Prinses Beatrixstraat 14)

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
De Heer is waarlijk opgestaan. Dat vieren we in deze
dienst op het hoogfeest van Pasen.

Zondag 3 april 2016
Ds. A.P. de Graaf uit Lieren
Ds. D.J. Versloot (Zangdienst)
Kees Romijn
Hans van Vliet
br. A. van Achterberg
Aaldert & Jannie Kon
Myrthe Griffioen en Els Soeters
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
???
NBG
ZWEO
Sven de Koning

KINDERNEVENDIENST
“Jezus is echt opgestaan”
Terwijl de vrouwen op weg gaan naar het graf om het
lichaam van Jezus te verzorgen krijgen ze de schrik van
hun leven: het lichaam is er niet meer! De engelen
vertellen hen wat ze eigenlijk al lang hadden kunnen
weten. De Here Jezus had het immers zelf ook al
gezegd? Dan gaan ze gauw terug naar de anderen en
vertellen wat er gebeurd is. Maar die geloven er niks
van. Kletspraat! Dat is vervelend. Als iemand anders
jou niet gelooft. Of als ze je zelfs belachelijk maken.
Toch mag je anderen vertellen over Jezus.
Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Je mag zijn naam
groot maken.
En onthoud maar: het gaat om Jezus en niet om mij.

BLOEMLEZING
Pasen
Thema: IK GA. Zet een stap naar de ander
Twee Emmäusgangers gaan op weg naar Jeruzalem,
zij hebben veel verdriet om wat er gebeurd is. Ineens is
Jezus bij hen, maar zij herkennen hem niet. Bij het
breken van het brood herkennen zij Jezus. Zij komen
opnieuw in beweging en gaan terug naar Jeruzalem. De
Opgestane Heer is dichterbij dan gedacht. In de
schikking zien we de beweging.
schoenen aan
om met hem
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
onverwacht
loopt hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen
in het brood
dat je deelt
God
van leven
dat onze voeten
blijven gaan
naar de (A)ander
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ontvangen bijdragen/giften
We hebben De volgende bijdragen/giften ontvangen:
19-01-2016: € 100 oudejaarscollecte
19-01-2016: € 100 dankstondcollecte
03-03-2016: € 125 uit dankbaarheid via ds Versloot
09-03-2016: € 50 bidstond
09-03-2016: € 616 bidstondcollecte kerkdienst
10-03-2016: € 100 bidstond
11-03-2016: € 100 bidstond
15-03-2016: € 100 bidstond
We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen/giften.
Gert Jan Hagoort

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.

ORANIENBAUM
Gaat u 27-29 mei mee naar Oraniënbaum?
Programma bezoek Oraniënbaum
Vrijdag 27 mei 2016: tijdens de heenreis tussenstop in
Bodenwerder (stad van de baron von Münchhausen)
Zaterdag 28 mei 2016: eerst bezoek aan Bachstad
Köthen; ‘s middags Oranjefeest in Oraniënbaum
meemaken.
Zondag 29 mei 2016: gezamenlijke kerkdienst in de
Stadskerk van Oraniënbaum, vervolgens de terugreis.
Neemt u voor de nadere gegevens van de reis en
aanmelden contact op met Jetty Bazuin (Prinses
Margrietstraat 7, e-mail jetty.bazuin@gmail.com of
tel. 501346)
NB. U kunt zich aanmelden tot 10 april.

UIT DE GEMEENTE
Jarig
Vrijdag 21 maart wordt Co van Duuren (Hoogeind 4,
3465 HB Driebruggen) 72 jaar
Zondag 3 april wordt Matthijs van Drie (Spoorlaan 19,
2471 PB Zwammerdam) 34 jaar
U bent waardig te ontvangen
de glorie van uw naam.
Want U bent de Heer der heerlijkheid,
de Schepper van ’t heelal.
Hartelijk gefeliciteerd
Zieken
Stijntje Hoogendoorn-Pijnse van der Aa (Prinses
Beatrixstraat 14, 3466 LP Waarder) mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis. Zij zal thuis verder
herstellen.
Gerrie de Koning-Koomans (Hof van Waarder 44, 3466
NS) is na een kort verblijf wegens revalidatie in
Schuylenburcht ook weer thuis.
We wensen hen een goed herstel.
Meeleven
We leven mee met Peter en Ineke Slingerland
(Lindenlaan 22, 3465 JP Driebruggen) die deze week
afscheid hebben moeten nemen van hun
(schoon)vader, Gerrit Slingerland.

AGENDA
Woensdag 30 maart 2016 (20.00 uur)
Vergadering Kerkenraad (De Schouw)
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
Zaterdag 2 april 2016 (20.00 uur)
Voorjaarsconcert OBK (PKN Gereformeerde kerk van
Waarder)
Muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebruggen
geeft haar voorjaarsconcert.
In het voorprogramma treden de saxofoongroep, de
koperleerlingen en de slagwerkgroep op. Deze staan
onder leiding van respectievelijk Maaike Schrama, Sven
Berkelmans en Gerda Tuinstra. Zij hebben hiervoor een
aantal fraaie stukken ingestudeerd.
Na de pauze treedt het grote orkest op onder leiding
van Mark van Mil.
Het thema van de avond is filmmuziek, leuk om te
weten dat de stukken door de orkestleden zelf zijn
uitgezocht. De muziek uit de films Dances with Wolves,
Pirates of the Caribbean, At World’s End, Thunderbirds
en andere passeren de revue. De muziek wordt
begeleid door een fraaie projectie van foto’s en films.
De zaal is om 19.30 uur open. De toegang is gratis.

Zaterdag 23 april 2016 (19.30 uur)
Concert Urker Mans Formatie, o.l.v. Martin Mans,
Het thema van deze avond is: Geloof, Hoop en Liefde.
Er worden prachtige liederen gezongen.
O.a. Een koninklijk kind, Kom tot uw Heiland, O Heer
die onze Vader zijt, Wat zal de wereld mooi zijn op die
dag, Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen,
enz.
Mark Brandwijk begeleidt het koor op orgel en vleugel.
De toegang is “Gratis”.
Wel is er een collecte voor de resterende onkosten.
Dit concert wordt gesponsord door Stichting Durate uit
Waarder.
Reserveren is aanbevolen:
Lenie van Wijngaarden (tel. 06-15641647)
Anneke Albregts (tel. 06-20828666)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Kopij Nieuwsbrief
Zondag 10 april 2016 komt er geen Nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief van zondag 3 april 2016
worden alle activiteiten opgenomen tot en met
zaterdag 16 april 2016.
Kopij voor de periode 3 april 2016 tot en met
16 april 2016 graag uiterlijk donderdag
31 maart 2016 (19.00 uur) bij mij aanleveren
(scriba@pknwaarder.nl).
Zondag 17 april 2016 verschijnt dan weer de
volgende Nieuwsbrief.
Alvast bedankt.
Nelleke Zaal

