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KERKDIENSTEN

Zondag 8 mei 2016

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

Ds. M.J. Zandbergen uit Waddinxveen
Ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit Haastrecht
Johan Kooijman
Arie Schueller
br. G. Kastelein
Aaldert & Jannie Kon
Britt Bloemheuvel, Sonja Seeleman en
Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Solidariteitskas
Kerk
Thomas Romers
Cees & Ina van den Berg-van Luinen
(Kastanjelaan 37)

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
Volgende week vieren we het hoogfeest van Pinksteren
samen met ons eigen kinderkoor, Martin Mans op orgel
en schilderes Gera Slager – Verweij.
KINDERNEVENDIENST
“God wil in jouw hart wonen”
Jezus legt uit dat Hij verbonden is met God de Vader en
de Heilige Geest. Ze horen bij elkaar. Net als jij bij jouw
familie hoort. Maar God en Jezus willen ook horen bij
de mensen die van Hem houden. Daarom vertelt Jezus

Zondag 15 mei 2016
Pinksteren
Ds. D.J. Versloot
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Martin Mans
Martijn van der Weerd
br. T.H. Kloosterziel
Aart & Nel van Drie
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
KIA Zending
Kerk
Frank van Duuren

dat God bij ons wil wonen. De Heilige Geest wil in ons
hart wonen. Op die manier ben jij niet alleen verbonden
met jouw familie, maar ook met God. En op die manier
kan Hij jou leren hoe het is om goed te leven.
Niet omdat dat moet, maar uit liefde voor Jezus.
UIT DE GEMEENTE
Jarig
Maandag 9 mei is mevrouw A. den Boer-Kok (Laageind
23, 3465 KG Driebruggen) jarig; zij wordt 75 jaar
Woensdag 11 mei is mevrouw H. Kloosterziel-Belo
(Prinses Máximalaan 8, 3466 LN Waarder) jarig; zij
wordt 71 jaar
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand,
en uw naaste als uzelf.
Hartelijk gefeliciteerd

Examens
Komende week begint er voor een hele groep jongeren,
ook uit onze kerk, een spannende tijd: het eindexamen
van de middelbare school.
We wensen jullie enorm veel wijsheid, succes, geduld
en Zegen toe de komende periode!!
Groeten van de jeugdouderlingen.
AGENDA
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.
Woensdag 11 mei 2016 (20.00 uur)
Vergadering kerkenraad (De Schouw)
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 13 mei 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 10 mei 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564).
Feest van de Geest Groene Hart
23 kerkgebouwen zijn geopend als expositieruimten
voor unieke kunstwerken op zaterdag 14 mei t/m
Tweede Pinksterdag 16 mei van 13.00 uur tot 17.00
uur. De 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 in de kerk.
Zie ook de prachtige website:
http://www.feestvandegeest-groenehart.nl

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
GELEGENHEIDSKOOR
Het duurt nog wel even, maar zondagochtend 10 juli
a.s. gaan we weer zingen met het “gelegenheidskoor”
o.l.v. Martin Mans.
We gaan bekende en een paar nieuwe liederen zingen.
De oefendata zijn 12 juni en 3 juli ná de dienst en de
generale repetitie begint om 8.30 vóór de zangdienst.
Het oefenen duurt ongeveer een uurtje.
Voor we gaan repeteren drinken we eerst een kop
koffie of thee.
Lijkt het u leuk om (weer) mee te zingen?
U bent dan van harte welkom op de bovengenoemde
datums.
Namens de commissie Vorming & Toerusting
Anneke Albregts.
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