Nieuwsbrief
Zondag 1 mei 2016
Kleur: Wit

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon

Predikant: Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955, e-mail: erickversloot@hotmail.com
Scriba: mevrouw N.W. Zaal, De Groendijck 32, 3466 NH Waarder, telefoon 0348-501525, e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Beheerder: mevrouw L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
Koster: e-mail: koster@pknwaarder.nl
Beamerteam: e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
Nieuwsbrief elke week te lezen op: www.pknwaarder.nl
Aanvraag vrijwillige hulpdienst (maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur): mevrouw G. Hagoort-Groenesteijn, telefoon 0348-501585
mevrouw A. van Duuren-Klerk, telefoon 0348-502087

KERKDIENSTEN

Zondag 1 mei 2016

Voorganger (09.30 uur)

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 …
Missionair werk en groei
Orgelfonds
Matthijs Kooi
Peter Boer (Esdoornstraat 7)

Voorganger (18.30 uur)
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

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
Zondagavond 1 mei 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 .

Donderdag 5 mei 2016
Hemelvaartsdag
Ds. D.J. Versloot
--Piet van Rikxoort
--br. P. Geerlof
Nico & Ria van Esschoten
Heleen Ruizendaal en
Lisette de Koning
Groep 1 t/m 6 +
basiscatechese
Wij gaan …
Kerk
Evangelisatie
Sven de Koning

Zondag 8 mei 2016

Ds. M.J. Zandbergen uit
Waddinxveen
Ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit
Haastrecht
Johan Kooiman
Arie Schueller
br. G. Kastelein
Aaldert & Jannie Kon
Britt Bloemheuvel, Sonja Seelema
en Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan …
Solidariteitskas
Kerk
Thomas Romers

Hemelvaartsdag is er een bijzondere kerkdienst m.m.v.
Gerard Bes, de kunstenaar uit Nieuwkoop die
geïnspireerd door ons kerkgebouw in steen iets van
Hemelvaart en Pinksteren op prachtige wijze heeft
weergegeven. In de dienst zal hij een korte toelichting
geven en na afloop kunnen we hem en de expositie
onder genot van koffie en thee en fris bewonderen.
KINDERNEVENDIENST
Zondag 1 mei 2016
“Jezus maakt een plek klaar in de hemel”
Jezus vertelt dat Hij weggaat. De discipelen vinden dat
niet fijn om te horen. Dan zijn ze alleen. Maar Jezus
stelt hen gerust: Hij gaat een plekje klaarmaken voor de
discipelen. Dat doet Hij in de hemel, in het huis van zijn
Vader. En als de plek klaar is, komt Hij hen halen. Dan
zullen ze voor altijd bij Jezus en bij God de Vader zijn.

Donderdag 5 mei 2016
“Jezus gaat naar de hemel”
De Here Jezus gaat naar de hemel en de discipelen
krijgen een opdracht van Hem: ‘Vertel alle mensen over
Mij en vertel ze ook hoe ze moeten leven. Zij moeten
hun leven veranderen.’ De discipelen vinden dat best
moeilijk om te vertellen aan de mensen.
Jezus weet dat en belooft dat ze kracht zullen krijgen.
Dan voelen ze zich van binnen sterk en weten ze wat
ze moeten zeggen.
BLOEMLEZING: Hemelvaart 2016
Nadat de apostelen met Jezus hadden gesproken, werd
Hij omhoog geheven, een wolk nam Hem mee en Hij
verdween uit het gezicht.
Mos en schors is het symbool voor de aarde.
Blauwe hyacinten en violen symboliseren de apostelen,
Fluitenkruid staat symbool voor de wolk waarin Jezus
werd omhoog geheven.
COLLECTE Missionair werk en groei
Help de nieuwe kerk in Hilversum
Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken
van de Protestantse Kerk. Het is een jonge
geloofsgemeenschap die aansluiting zoekt bij de buurt
en zich openstelt voor buitenstaanders. Buiten de
diensten om ontmoeten de leden elkaar thuis om
samen te eten, te bidden en te kijken hoe ze in de buurt
kunnen laten zien wat leven met God betekent. Daarom
organiseren ze bijvoorbeeld buurtmaaltijden, een
laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te
gaan en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier
ds. Gerard Kansen ziet dat mensen opbloeien en
eenzaamheid wordt doorbroken.De Protestantse Kerk
stimuleert het ontstaan van pioniersplekken als
Vitamine G en ondersteunt ze van harte. Met uw
bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere
pioniersplekken om als kerk op een vernieuwende
manier zichtbaar te zijn in de buurt.
UIT DE GEMEENTE
Bruiloft 6 mei 2016
Beste gemeenteleden,
Graag willen wij u uitnodigen voor onze trouwdienst a.s.
vrijdag 6 mei in dit kerkgebouw. Tijdens deze dienst zal
Gerben ook openbare geloofsbelijdenis doen. U bent
van harte welkom om deze dienst met ons mee te
vieren, en voor de aansluitende receptie in het
kerkgebouw.De aanvang is om 15.45 uur. Ds Erick
Versloot zal voorgaan. Voor oppas is gezorgd.
Maartje van Esschoten & Gerben de Groot
Huwelijksjubileum
Dankbaar en blij zijn wij met Leen en Fie Piek-Ooms
(Prinses Máximalaan 5, 3466 LP Waarder) die op 3 mei
vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.
Jarig
Zaterdag 7 mei is Wil van Herpen-Verwoerd
(Lindenlaan 17, 3465 JN Driebruggen) jarig; zij wordt 91
jaar
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de
wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet.
Hartelijk gefeliciteerd

AGENDA
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
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.
Jubileum Kurverkoor
Op D.V. maandag 9 mei hoopt ons Kurverkoor te
gedenken dat zij veertig jaar mocht zingen tot Gods eer
en tot bemoediging en troost voor anderen en ons zelf.
Ook mochten wij onze liederen zingen met
weeksluitingen in verzorgingshuizen en in diverse
kerken in onze regio met Kerst en Pasen.
Wij willen dit jubileum gedenken met een zangavond in
de Huiskamer van Waarder m.m.v.de Herman Singers
op 9 mei om 19.30 uur.
Wij hopen opeen goede opkomst en een fijne avond.
De toegang is vrij.
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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