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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 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
Carl Griffioen
Ineke van Geest (De Groendijck 31)

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 het hoogfeest van Pinksteren,
samen met Martin Mans op orgel en schilderes Gera
Slager-Verweij in het kader van het Feest van de
Geest.
Vrijdag is er een dienst onder onze
verantwoordelijkheid in de kerk 'God is liefde' te
Hekendorp. Om 15.30 uur is de trouwdienst van Joyce
Postma en Coen van Eijk (Burg. Prinsenstraat 10, 3465
KS, Driebruggen).

Zondag 22 mei 2016
Ds. D.J. Versloot
Ds. J.A.A. Nagel-Meter uit Linschoten
Tjeerd Kiers
Jaap van Leeuwen
br. R. Kastelein
Nico & Ria van Esschoten
Myrthe Griffioen en Els Soeters
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
André Bandell

Ouderling van dienst: Bianca de Koning,
Diaken: Heleen van Tol
Voorganger: ds. Erick Versloot.
Op de kaart schrijven zij:
Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in het leven
dat kan niet anders dan een mooie toekomst geven.
Wij wensen hen en familie een mooie dag en
gezegende toekomst!
VVan harte welkom!

KINDERNEVENDIENST
“De Heilige Geest vervult de harten”
De discipelen zitten met een hele groep mensen in
huis, ze zijn blij en vertellen over Jezus. En dan komt
opeens het geluid van een heel sterke wind in het huis,
boven hun hoofden komen vlammen. Dat is de Heilige
Geest van de Here God.
Hij komt niet alleen in het huis, maar ook in hun harten.
En ze zijn er helemaal vol van.
Ze kunnen niet meer stil blijven en gaan naar buiten om
alle mensen te vertellen over Jezus. Heel veel mensen
gaan die dag in Jezus geloven en worden daar blij van.
Ook wij worden blij als we over Jezus horen en praten.
Samen met heel veel andere mensen geloven we in
God en zijn we blij dat we bij Hem mogen horen
BLOEMLEZING PINKSTEREN
De rode calla´s verbeelden de vuurtongen uit het
pinksterverhaal. Wij zijn vervuld van de Heilige Geest.
Dit geeft aan hoe dicht God in ons bestaan aanwezig
wil zijn. De drie rode rozen verwijzen naar de volheid
van Gods aanwezigheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.
De klimop staat voor Gods trouw. het rode kleed
verwijst naar Pinksteren.
Wij zijn in hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur
Hij is de bron van hoop
in alle dorst en duur
Wie weet vanwaar Hij komt
Wie wordt zijn licht Gewaar?
Hij opent onze mond
en schenkt ons aan elkaar.
UIT DE GEMEENTE
Jarig
Dinsdag 17 mei is Corrie de Bruijn-den Boer
(Sierkersstraat 11, 3465 JT Driebruggen) jarig; zij wordt
80 jaar
Ik aanbid U met heel mijn hart.
Ik verhoog U met al mijn kracht.
Hartelijk gefeliciteerd
Geboren
Ons bereikte een geboortekaartje van kleinzoon
Damian van Adri en Cobi Hoogendijk uit Kruiningen (zij
leven met ons mee via de moderne media en zijn soms
ook zelf aanwezig tijdens onze kerkdiensten).
Hun adres is Edisonstraat 23, 4416DB Kruiningen.
Van harte wensen wij hen en de familie Hoogendijk
geluk met dit wonder.
AGENDA
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
Woensdag 18 mei 2016 (09.00 uur):
Afsluiting Bijbelleesgroep (De Schouw)
Woensdag 18 mei 2016 (19.00 uur):
Afsluiting Bijbelleesgroep met gezamenlijke maaltijd
(Berghoeve 2)
Sunday Morning Chillout!
Zondag 22 mei 2016 is het weer zover:
Na de ochtenddienst gaan we in ‘De Schouw’
ontspannen met muziek, gezelligheid en interessante
verhalen. Voor iedereen van de middelbare school!
We hopen jullie allemaal weer te zien!
Groeten, Wilco & Dennis
Vragen? bel of app naar 06-48769609 (Dennis), mailen
kan naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.
EO-jongerendag….ga je ook mee?!!
Zaterdag 4 juni 2016 gaan we weer met een groep
jongeren naar de EO-jongerendag in het Gelredome in
Arnhem. We hebben er zin in! Er zijn nog een paar
kaarten over….
Dus heb je je nog niet opgegeven en wil je dit spektakel
niet missen, pak dan je telefoon en app, bel of mail
Dennis even (tel.: 06-48769609 / mail:
dennis.kasius@gmail.com,
Verdere info over de dag komt dan naar je toe!
Tot ziens! De jeugdouderlingen
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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