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KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)

Zondag 3 april 2016
Ds. A.P. de Graaf uit Lieren

Voorganger (18.30 uur)

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
Wij gaan …
NBG
ZWEO
Sven de Koning
Gerrie de Koning-Koomans
(Hof van Waarder 44)

Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Oppasdienst
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam (09.30 uur)
Bloemen uit de kerk

Zondag 10 april 2016
Ds. D.J. Versloot
(scholendienst)
Ds. P.H. Zaadstra uit
Kockengen
Piet van Rikxoort
Peter Oskam
zr. J. Bazuin
Aart & Nel van Drie
Marina van Valkenburg en
Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 +
basiscatechese
Wij gaan …
Diaconie
Solidariteitskas
Thomas Romers

Zondag 17 april 2016
Ds. J.E. van Zelderen uit
Broek op Langedijk
Ds. F.C. van Dijke uit Woerden
Addo Dam
Jaap van Leeuwen
br. J. van Duuren
Roos van Esschoten
Mirjam van Blotenburg en
Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan …
Kerk
Zending
André Bandell

Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op zondag
17 april 2016

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 is het de achtste paasdag, de zondag heet
beloken Pasen (in de vroege kerk werden de feestelijke
afbeeldingen van de altaren, die op paasmorgen
geopend waren, weer gesloten na deze dienst)

Vanavond is er een zangdienst rondom
lievelingsliederen van mensen uit ons midden. We
zingen uit Johannes de Heer, Opwekking, een lied van
Sytze de Vries, en ook uit het Liedboek. Na afloop
staat koffie, thee en fris kaar in de Schouw.
10 april is er zondagmorgen een scholendienst i.s.m de
Wegwijzer in Driebruggen.
Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar
te ontmoeten.
VVan harte welkom!

KINDERNEVENDIENST
3 april 2016
“Jezus leeft”
De mannen die op weg zijn van Jeruzalem naar
Emmaüs begrijpen er niets van.
Wat is er met Jezus toch gebeurd? Ze praten erover en
zijn verdrietig, dat kun je aan hun gezichten zien. Ze
weten nog niet dat Jezus is opgestaan.
Dan komt er iemand naast hen lopen. Hij luistert en legt
uit wat Hij van Jezus heeft geleerd. De mannen
luisteren en willen steeds meer horen en vragen of de
man blijft eten. Dat doet Hij en dan begrijpen zij dat de
vreemdeling Jezus zelf is. Dan zijn ze weer blij. Jezus is
niet dood, Hij is weer bij hen!
10 april 2016
“Jezus bezoekt zijn vrienden”
Een paar mensen hebben Jezus gezien nadat Hij is
opgestaan. In de zaal waar de discipelen zijn, zitten nog
veel meer mensen. Jezus gaat ook bij hen op bezoek.
Plotseling is Hij er? Is Hij een spook. Nee, want Jezus
eet een stuk brood met vis, als gewoon mens. Dan
vertelt Hij over de Bijbel, zoals Hij altijd heeft gedaan.
En tenslotte zegt Jezus: jullie hebben nu alles van Mij
gezien en gehoord. Ga dat nu verder vertellen.
Jullie weten dat het echt waar is.
DIACONIE
Collecte Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal.
In Nederland doet NBG dat met bijbels, revisies van
bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar
iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBGvertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en
vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de
grootste nood is, en vervolgens slaan zij de handen
ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel
mogelijk bijbels te verspreiden. Bovendien is de Bijbel
geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan
bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de
moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil
een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de
behoeften van bijbellezers. Dat doen zij met
vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over
de Bijbel. Op www.debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg
bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen,
kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus. Voor dit
werk is geld nodig, daarom beveelt de diaconie deze
collecte van harte bij u aan. Meer info?
www.bijbelgenootschap.nl
WORLD SERVANTS
Het is alweer bijna twee maanden geleden dat het
jaarlijkse eetcafé plaatsvond. Het was wederom een
hele gezellige en lekkere avond! Graag willen wij u via
deze weg bedanken voor uw komst; mede dankzij
u/jullie heeft het eetcafé dit jaar weer bijna 4800 euro
opgebracht voor de projecten! Hartelijk bedankt!
Ook voor andere bijzondere giften voor onze projecten,
heel hartelijk dank!
Dan nog een kleine oproep: Wij kunnen uw
bloemenzegels van de PLUS goed gebruiken. Dus
mocht u ze niet sparen of over hebben kunt u ze geven
aan een “ World Servant”, of in de doos in de hal van de
kerk deponeren.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Teus Kon, verblijvend in Ipse De Bruggen, is getroffen
door een herseninfarct en opgenomen in het Alrijne
Ziekenhuis te Leiderdorp. Zijn toestand is zorgelijk. We
kunnen meeleven met de familie Kon (contactpersoon
Aaldert & Jannie Kon, De Groendijck 30, 3466 NH
Waarder)
AGENDA
Zondag 3 april 2016 (20.00 uur)
Belijdeniscatechese (consistorie)
ZOA collecte
Van 4 t/m 9 april is de nationale ZOA collecteweek.
ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een
natuurramp of een gewapend conflict.
Zo`n duizend medewerkers zijn werkzaam in vijftien
landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten en werken
vanuit een christelijke motivatie.
ZOA werkt ook samen met andere Nederlandse
organisaties om noodhulp te bieden in Syrië.
Ze ondersteunen de vluchtelingen, die huis en haard
moeten verlaten, in hun eigen regio.
De levensreddende activiteiten zijn gericht op
bescherming, onderdak, voedsel, gezondheid,
drinkwater, hygiëne en onderwijs.
Ook in onze gemeenten komt er een collectant langs.
Mogen ze op uw hulp rekenen?
Voor informatie:
Driebruggen, Marry de Kruijf tel. 501256)
Waarder, Gerrie de Kloe (tel. 502352).
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 8 april 2016 gaan we ‘Met elkaar aan tafel’ in
‘De Schouw’.
De maaltijd voor alleenstaanden/alleengaanden begint
om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
Bijdrage € 5,- per persoon.
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 6 april 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564).
Maandag 11 april 2016 (20.00 uur)
Organistenoverleg (De Schouw)
Dinsdag 12 april 2016 (20.30 uur)
Woensdag 13 april 2016 (09.00 uur)
Keek op de preek (De Schouw)
Voorbereiding van de teksten van de zondag erna
Woensdag 13 april 2016 (20.00 uur)
Gemeenteavond (De Schouw)
Uitje kindernevendienst
Beste kinderen van de kindernevendienst (groep 1 t/m
groep 6),
Op zaterdag 16 april a.s. organiseren wij ons jaarlijkse
uitje. Dit jaar gaan we op pad! Waar naartoe blijft nog
een verrassing, maar….. trek wel oude en makkelijke
kleren aan.
Jullie worden om 14.00 uur verwacht bij de kerk en om
19.00 uur mogen jullie weer opgehaald worden.
Het is wel hééél belangrijk dat jullie je voor dinsdag 12
april opgeven i.v.m. voldoende vervoer.

Opgeven kan bij:
Yvonne van der Laan
(tel. 500934; laan4838@planet.nl)
of
Laura van der Laan
(tel. 501041, ronald-laura@tele2.nl)
We hebben er zin in, jullie ook? Tot dan!!
Leiding kindernevendienst
Maandag 18 april 2016 (19.30 uur)
Ontdek de schat in de kinderbijbels (PWA-School)
In samenwerking met de scholen op het dorp, de
commissie vorming en toerusting, het Nederlands
Bijbelgenootschap en ondergetekende komt Wilma van
der Veen op maandag op de PWA school in Waarder
een avond verzorgen rondom kinderbijbels.
Na een verrassende inleiding tijdens het eerste uur over
kinderbijbels (bijvoorbeeld: wat is er veel inleg i.p.v.
uitleg en wat zijn ze gekleurd door de schrijver – we
zullen het ontdekken aan de hand van voorbeelden),
volgt na de pauze een inspirerende uiteenzetting over
de Samenleesbijbel die vorig jaar verscheen.
We lezen de Bijbel vaak als een boek dat dicht bij ons
eigen leven staat. Als een boek dat ook over onszelf
gaat. Dan is het prachtig als de taal ook dicht bij onszelf
staat en als de vertaling helpt om de kloof tussen
vroeger en nu te overbruggen. Want pas dan heb je als
lezer het gevoel dat je het ook echt begrijpt. De Bijbel in
Gewone Taal maakt van lezen een ontmoeting: een
ontmoeting met bijbelse personen, met bijzondere
verhalen, en met teksten die je bijblijven.
Wilma van de Veen van het Nederlands
Bijbelgenootschap neemt ons mee in de wereld van de
Bijbel in Gewone Taal. Informatie wordt afgewisseld
met film, quizelementen en nog meer. En u mag zelf
ook aan de slag als vertaler!

Reserveren is aanbevolen:
Lenie van Wijngaarden (tel. 06-15641647)
Anneke Albregts (tel. 06-20828666)
Avond Vorming & Toerusting
De wijnreis door de bijbel van 28 april is verzet naar
oktober (wijnmaand) of november.
Een nieuwe datum laten wij op tijd weten.
Commissie Vorming en Toerusting
Zaterdag 11 juni 2016
Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje,
op D.V. zaterdag 11 juni 2016 gaan we naar de Veluwe!
Vertrek rond 9.30 uur en terugkomst in Waarder rond
16.00 uur. Wij bezoeken in Garderen een
zandsculpturenfestijn met het thema: ‘De wereld van
Rien Poortvliet’. In tegenstelling tot wat het
zandsculpturenfestijn doet vermoeden, is het terrein
volledig geschikt voor rolstoelen en/of rollators. De
paden zijn verhard en breed genoeg. Ook is er bij slecht
weer een overdekt gedeelte waar veel te zien is en zijn
er buiten genoeg mogelijkheden om even te schuilen.
De eigen bijdrage zal ongeveer 10 euro bedragen.
Meer details over deze reis volgen nog, maar als u zich
alvast op wil geven kunt u dat doen bij één van de
diakenen. Liever eerst meer informatie over ons
reisdoel? www.zandsculpturen.nl

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

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.

