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KERKDIENSTEN

Zondag 22 mei 2016

Zondag 29 mei 2016

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

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
Marjan de Koning-van Eijk (Bodegraven)
Organisatie ‘Feest van de Geest’

De heer J.P. Karstens uit Leiden
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
René van de Hoef
Arie Schueller
br. A. van Achterberg
Aaldert & Jannie Kon
Britt Bloemheuvel en Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
ZWEO
Matthijs Kooi

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 zondag Trinitatis – zondag van de
Drie-eenheid. We staan stil bij de weg die Jezus ging in
de lezing die geschilderd wordt door Johannes in zijn
Openbaring 12:1-6. Ook staan we stil bij de reis met 22
gemeenteleden naar Oraniënbaum.

KINDERNEVENDIENST
“Verlost uit de slavernij”
Het volk Israël mag wegtrekken, maar farao bedenkt
zich. Hij doet een uiterste poging de Israëlieten terug te
halen. Het lijkt alsnog mis te gaan. De Israëlieten
kunnen geen kant uit. Maar God zegt: Er is één weg:
door de zee; kijk maar. Dan gebeurt het ongelofelijke:
Gods volk komt veilig aan de overkant en farao
verdrinkt met zijn leger. Nu kan het niet meer mis
gaan.
UIT DE GEMEENTE
Jarig
Deze week vijf jarigen in onze gemeente:
Zondag 22 mei Cobi Verwoerd-Boerefijn
(Papekopperdijk 11, 3464 HT Papekop); 70 jaar
Woensdag 25 mei Suze van Vliet-van der Klis (Burg.
Doormanstraat 5, 3465 KD Driebruggen); 79 jaar

Woensdag 25 mei Marijke van Selm-Kroon (Westeinde
15, 3466 NK Waarder); 82 jaar
Donderdag 26 mei Liza Hagoort-Zuidam (De Groendijck
21, 3465 JB Driebruggen); 70 jaar
Donderdag 26 mei Corrie van de Wetering-van der Klis
(Esdoornstraat 13, 3465 JL Driebruggen); 70 jaar
Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Hartelijk gefeliciteerd
AGENDA
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.
Vrijdag 27 mei 2016 (06.00 uur):
Vertrek naar Oranienbaum met een morgengebed –
een ieder is van harte welkom in de kerk voor de
reiszegen en het uitzwaaien
Nacht van vrijdag 27 mei op zaterdag 28 mei 2016
(22.00 uur tot 03.00 uur) (Kosterdijk 27, Waarder)
Nacht van Gebed: ‘Wees wakker! Heb je vijanden lief’
‘Heb je vijanden lief’ is het thema van de Nacht van
Gebed die Open Doors organiseert. In de nacht van 27
op 28 mei bidden christenen op honderden locaties in
Nederland en Vlaanderen voor de vervolgde kerk en
hun vervolgers.
Dit jaar staat de organisatie nadrukkelijk stil bij degenen
die vervolgen. Islamitische Staat, Boko Haram, AlShabaab, maar ook dictators als Kim Jong-Un van
Noord-Korea en Isaias Afewerki van Eritrea. De
opdracht van de Here Jezus uit Matteüs 5:43 ‘heb je
vijanden lief’ is daarbij de inspiratie.
Na de recente aanslag met Pasen op christenen in
Lahore, Pakistan waarbij meer dan zeventig doden
vielen en honderden slachtoffers, liet een medewerker
uit Pakistan weten: ‘Ik ben ervan overtuigd dat als vele
christenen voor ons bidden, wij door kunnen gaan met
het versterken van de kerk in Pakistan’.
Deze broeder en miljoenen vervolgde christenen zijn
overtuigd van de kracht van ons gebed voor hen.
Gelooft u dat uw gebed impact heeft op de levens van
vervolgde christenen? Wees wakker! En moedig hen
aan in gebed. Tijdens de Nacht van Gebed wordt er
gebeden voor verschillende landen. Naast de informatie
en gebedspunten uit de gebedenboekjes, zijn er
aansprekende filmfragmenten. Halverwege de nacht is
er een live-verbinding met een christen in India. Doe
mee aan de Nacht van Gebed in Waarder en
Driebruggen.
Neem voor vragen contact op met Wim van Eijk (tel.
0348-501100 of email: wimeijk@gmail.com)
Meer informatie: www.nachtvangebed.nl

KERKSCHOONMAAK
30 mei t/m 3 juni 2016
Het komt er weer aan, de kerk vraagt weer om een
goede schoonmaakbeurt.
Maandag 30 mei wil ik starten met het soppen van de
stoelen, en het schrobben van de vloer en de kerkzaal
ragen enz. Daar is veel hulp voor nodig, vandaar deze
oproep. Dus sterke mannen hebben we ook nodig.
Verder is er genoeg te doen die avond. Ook nemen we
de tijd om gezellig met elkaar koffie te drinken met wat
lekkers. Dus iedereen is van harte welkom op 30 mei.
Op dinsdagmorgen zijn er ook nog wel
schoonmaakklussen te doen, dus ook dan van harte
welkom.
Vrijdagavond gaan de stoelen weer de kerk in, ook dan
zijn er mensen nodig en wat mannen.
Het zou heel fijn zijn als u wilt helpen.
Maandag beginnen we om 18.30 uur.
Dinsdag om 9.00 uur en vrijdagavond om 18.30 uur.
Neem zelf een emmer en sopdoeken mee.
Met vriendelijke groet Lenie
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 4 juni 2016
Vesper met de Herman Singers
De commissie Vorming en Toerusting en de Herman
Singers organiseren op zaterdagavond 4 juni 2016 een
Vesper in de PKN Gereformeerde kerk te Waarder.
De Herman Singers zingen, a cappella, Psalmen en
gezangen uit de (Russisch) Orthodoxe vespers en
liturgie. Ds. Erick Versloot zal de avond leiden en de
samenzang begeleiden. De vesper zal ongeveer een
uur gaan duren en begint om19.30 uur.
Om 19.00 uur gaan de deuren van de kerk open. Na
afloop staat de koffie en thee klaar. Er wordt een
collecte gehouden voor het Happy Rock Center in
Kenia.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Kopij Nieuwsbrief
Zondag 5 juni 2016 komt er geen Nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief van zondag 29 mei 2016
worden alle activiteiten opgenomen tot en met
zaterdag 11 juni 2016.
Kopij voor de periode 29 mei 2016 tot en met
11 juni 2016 graag uiterlijk donderdag
26 mei 2016 (19.00 uur) bij mij aanleveren
(scriba@pknwaarder.nl).
Zondag 12 juni 2016 verschijnt dan weer de
volgende Nieuwsbrief.
Alvast bedankt.
Nelleke Zaal

