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KERKDIENSTEN

Zondag 24 april 2016
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 1 mei 2016

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

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers
Martijn van de Weerd
zr. M. van Esschoten-Uittenbroek
Nico & Ria van Esschoten
Alinda Kooistra, Sonja Seeleman en
Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Bloemenfonds
Carl Griffioen
Heleen van Tol (Schoolstraat 1)
(coördinatie ‘Met elkaar aan tafel’)

Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse
Ds. D.J. Versloot (Zangdienst)
Tjeerd Kiers
Dirk Jan Warnaar
br. N. van Esschoten
Aart & Nel van Drie
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
Missionair werk en groei
Orgelfonds
Matthijs Kooi

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
Vandaag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.
's Morgens staan we stil bij het beeld van de wijnstok en
de ranken, 's avonds bij de bijzondere betekenis van
het brood.
Alvast noteren: zondag 1 mei (18.30 uur) op veler
verzoek: sing in met Opwekkingsliederen en
Vaderlandse liederen m.m.v. Wilco van Esschoten and
friends rondom gedenken en vieren.....

Na afloop is er weer een Sunday Evening Chillout voor
iedereen van de middelbare school .
KINDERNEVENDIENST
“Jezus, de ware wijnstok”
Een wijnrank kan alleen maar groeien en druiven
opleveren, als die voeding krijgt uit de stam van de
wijnstok. Een afgeknipte of afgebroken tak verdort en
levert niets op.
God heeft gezegd dat mensen nuttig zijn voor Hem als
ze leven zoals Hij dat graag wil.
We moeten luisteren naar God, naar de Bijbel. Jezus
zegt vandaag: Ik lijk op de stam van een wijnstok. Door
die stam gaat voedsel naar iedere wijnrank. Daar wordt
zo’n rank sterk van; hij kan groeien en bloeien en
druiven geven. Mensen lijken op ranken; ze worden pas
sterk en vruchtbaar als ze luisteren naar mijn woorden.
Als ze vastzitten aan Mij, hebben ze de kracht om op
Mij te lijken in hun leven.

DIACONIE
Avondmaalscollecte
Deze collecte is bestemd voor activiteiten voor ouderen
in onze gemeente. Mede door uw bijdrage organiseert
onze gemeente ook diverse activiteiten voor de
ouderen; bijvoorbeeld het ouderenreisje, de
kerstattenties en ‘Met elkaar aan tafel’. De diaconie
beveelt deze collecte van harte bij u aan.

3466 LT Waarder) die afscheid moesten nemen van
schoonzoon en zwager Tom Koenekoop uit
Bodegraven die onverwacht is heengegaan.

ZWEO
Kinderkoor met Pinksteren
ste
Op zondag 15 mei is het 1 Pinksterdag. In de
ochtenddienst zouden wij (de ZWEO commissie) het
leuk vinden om op deze dag met de kinderen van de
Kindernevendienst een kinderkoor te vormen.
Met het kinderkoor willen wij vier liedjes zingen tijdens
de dienst. Wij willen graag op vrijdag 29 april, vrijdag 6
en vrijdag 13 mei van 18.45 -19.30 uur met de kinderen
oefenen in de kerk. De kinderen krijgen vandaag,
tijdens de kindernevendienst, een brief mee met meer
informatie. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u
contact opnemen met: Marina van Valkenburg, Tine
Kastelein of Linda Markus

Uit eigen Kring
Kopij graag per mail (kring@pknwaarder.nl) aanleveren
voor 1 mei a.s., lettertype Century Gothic, lettergrootte
11. Hartelijk dank namens de redactie

UIT DE GEMEENTE
Jarig
Maandag 25 april is Alie van Selm-Nap (Prinses
Máximalaan 48, 3466 LN Waarder) jarig; zij wordt
87 jaar
Woensdag 27 april is Teuntje van Achterberg-Rijneveld
(Prinses Máximalaan 29, 3466 LP Waarder) jarig; zij
wordt 98 jaar
Zaterdag 30 april is Tineke Hoogendijk-Valstar
(Abeelhof 14, 3465 TL Driebruggen) jarig; zij wordt
71 jaar
Zaterdag 30 april is Jaap de Vries (Prins Bernhardstraat
56, 3466 LV Waarder) jarig; hij wordt 72 jaar
Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad
van uw waarheid, richt mijn hart onverdeeld op u.
Hartelijk gefeliciteerd
Welkom
Een warm welkom voor de familie De Pater-Griffioen
(Prins Bernhardstraat 79, 3466 LS Waarder) die als
gastleden met onze kerkgemeenschap gaan meeleven.
Zieken
We denken aan Joke Krol (Kon. Julianastraat 34, 3466
LH Waarder) en haar gezin die na de chemokuren nu
dinsdag de geplande operatie ondergaat.
Meeleven
Afgelopen week namen we met velen afscheid van
Teus Kon. We kunnen meeleven met de familie Kon,
ook via contactpersoon Aaldert en Jannie Kon (De
Groendijck 30, 3466 NH Waarder); we denken aan
Joop en Joke, Jaco, Mathijs en Floris de Hoog- Van
Ingen (Prins Bernhardstraat 67, 3466 LS Waarder) die
afscheid moesten nemen van hun moeder,
schoonmoeder en oma Wijntje van Ingen (zij woonde
Barwoutswaarder 87, Woerden en bezocht jarenlang
onze avondzangdiensten) en we leven mee met Jan en
Nelie Neuteboom (Prinses Máximalaan36, 346 LN
Waarder) en Nico en Anja (Prins Bernhardstraat 16,

AGENDA
Ds. Versloot is met zijn gezin op vakantie van 25 tot en
met 29 april. Als u een predikant wilt spreken kunt u
contact opnemen met de scriba (tel. 0348-501525).

Feest van de Geest Groene Hart
Met Pasen in de rug en Pinksteren voor ons nodigen wij
u uit voor de feestelijke opening van de expositie
“Vrijheid van Geest” in het kader van Feest van de
Geest Groene Hart 2016.
Deze opening vindt plaats op dinsdag 3 mei om 20.00
uur in de Adventskerk, Julianastraat 69 te Alphen aan
den Rijn.
23 kerkgebouwen zijn geopend als expositieruimten
voor unieke kunstwerken op Hemelvaartsdag 5 mei,
zaterdag 7 mei, zondag 8 mei en van zaterdag 14 mei
t/m tweede pinksterdag 16 mei van 13.00 uur tot 17.00
uur.
Deze werken zijn gemaakt door bijna 40 kunstenaars
uit het Groene Hart die zich lieten inspireren door het
Pinksterverhaal. Naast deze unieke kunstwerken wordt
van de kunstenaars ook ander werk geëxposeerd.
U bent welkom.
U vindt de folder met uitnodiging vandaag in de kerk.
Zie ook de prachtige website:
http://www.feestvandegeest-groenehart.nl/
PS
Wie gaat er mee naar de openingsavond met
inspirerende lezingen en mooi muziek en prachtige
kunst in de Adventskerk Alphen aan den Rijn op
dinsdag 3 mei om 20 uur? U kunt zich opgeven bij en
meerijden met ds. Versloot.
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
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