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KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)

Zondag 29 mei 2016
dhr. J.P. Karstens uit Leiden

Voorganger (18.30 uur)

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 …
Kerk
ZWEO
Matthijs Kooi
Joke Krol
(Kon. Julianastraat 34)

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

Zondag 5 juni 2016
Ds. S. de Vries uit
Schalkwijk
Ds. D.J. Versloot
(Zangdienst)
Evert de Vries
Erick Versloot
zr. W.A. de Vink-Lam
Nico & Ria van Esschoten
Marina van Valkenburg en
Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 +
basiscatechese
Wij gaan …
Zending
Jeugd
Carl Griffoen

Zondag 12 juni 2016
Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit
Kockengen
Martin Mans
Peter Oskam
br. C.G. van der Wind
Aaldert & Jannie Kon
Mirjam van Blotenburg en
Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan …
Kerk
Bloemenfonds
Sven de Koning

Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op zondag
12 juni 2016
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
Vanmorgen vieren we
eredienst in Waarder én in
Oranienbaum. 22
gemeenteleden zijn daar dit
weekend te gast en ds.
Versloot houdt aldaar de
overdenking. Vandaar dat we

vandaag gastvoorgangers begroeten in ons midden.
Vanavond arriveren ze weer in Waarder e.o.
hierbij: hartelijke groeten uit Oraniënbaum.
Zondag 5 juni a.s. gaat het gebeuren!
De avondzangdienst is dit keer met- en voor jongeren:
een GAIN/ SING INN dienst
Route 77 heeft samen met ds. Erick Versloot deze
dienst voorbereid, met als thema: Onvoorwaardelijke
Liefde. Het belooft een prachtige dienst te worden.
IEDEREEN is van harte uitgenodigd en neem gerust
iemand mee; gedeelde vreugde is dubbele vreugde.
Na afloop is er voor iedereen koffie en thee in ‘De
Schouw’.

KINDERNEVENDIENST
29 mei 2016
“God wijst Israël de weg”
God wijst de weg door de wolk. En wanneer het donker
is in de woestijn, geeft God door de vurige wolk licht.
God zorgt ervoor dat de Israëlieten niet bang hoeven te
zijn: ze komen veilig in het beloofde land.
Zo wil God ook voor ons zorgen. Hij waakt dag en nacht
over ons, Hij laat ons niet alleen.
5 juni 2016
“God straft en vergeet”
God straft Mirjam, omdat ze jaloers is dat God
rechtstreeks met haar broer Mozes praat.
Ze krijgt de besmettelijke ziekte (huidvraat) waardoor ze
alleen moet wonen. Ze moest er van leren dat niet weer
te doen. Maar als ze dat begrijpt en berouw heeft
vergeeft God haar schuld en laat de straf verdwijnen.
Iedereen zondigt wel eens, maar leer van wat je fout
doet en vergeet niet, dat God ook jou graag vergeeft.
UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Wout en Atie van Drie-van Dommelen (Joostenplein 30,
3421 TC Oudewater), zijn op 3 juni 2016 40 jaar
getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met deze dag.
Jarig
Donderdag 2 juni is Jo van Vliet-Boer (Dorpsstraat 25,
kamer 116, 6741 AA Lunteren) jarig; zij wordt 92 jaar
Vrijdag 3 juni is Annie de Koning-van Garderen
(Utrechtsestraatweg 50, Polders KSW, huisje 4
Breeveld, 3445 AS Woerden) jarig; zij wordt 82 jaar
Maandag 6 juni is Meintje den Boer (Prinses
Máximalaan 37, 3466 LP Waarder) jarig; zij wordt 84
jaar
Hij is jouw Gids en stille kracht: je wandelt aan Zijn
hand.
Van harte gefeliciteerd
Geboren

Zondag stond er een schaapje i.v.m. de geboorte van
Lisa Geertje, dochter van Wilco en Roos van
Esschoten-de Rooij (Zwaluw 47, 2411 MG
Bodegraven). Met hen en hun ouders en familie zijn wij
dankbaar, verwonderd en blij en bidden Gods zegen
over hun leven.

Meeleven
De afgelopen weken hebben we meegeleefd met Anja
van der Zouw-Otten (Westeinde 10, 3466 NM Waarder)
en haar gezin en haar moeder. Regelmatig was zij ook
in onze kerkdiensten. Na een periode van ziekte is zij in
rust en vrede overleden. Maandag is om 11.00 uur de
dankdienst voor haar leven in ons kerkgebouw onder
verantwoordelijkheid van de CAMA Parousiagemeente,
waarna de begrafenis plaatsvindt aan de Molendijk. In
gedachten en gebeden leven we mee met John, Lucho
en Lucenzo, Miguel (world servant) en haar moeder.
AGENDA
Dominee Versloot afwezig
Maandag 30 mei is ds. Versloot afwezig i.v.m. cursus
permanente educatie: de pastor als ethicus
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
Kindermiddag in Woerden
Aankomende woensdag 1 juni is het kindermiddag in
het Baken in Woerden van half 3 tot 4 uur voor alle
basisschoolkinderen. Een gezellige middag in het teken
van bouwen, stenen, spijkers, lekkere en leuke dingen
en natuurlijk ook wat te knutselen. Zie ook de website
www.jongwoerden.nl. Dit is de laatste kindermiddag in
het Baken voor de zomervakantie, dus ze willen er een
feest van maken. Het lijkt ons leuk om hier heen te
gaan met kinderen van onze kerk. Dus stuur een mailtje
naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl en wij regelen
het vervoer. We realiseren ons dat het kort dag is, maar
we wisten het helaas niet eerder.....
De jeugdouderlingen: Ellen, Dennis en Bianca
Donderdag 2 juni 2016 (14.45 uur)
Maandviering PWA-schoot o.l.v. ds. Versloot
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.
Dinsdag 7 juni 2016 (10.00-13.00 uur)
Overleg predikanten uit de classis Gouda (De Schouw)

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.
World Servants fietstocht

Woensdag 8 juni 2016 09.00 uur)
Morgengebed verzorgt door ds. Versloot
(Grote- of Petruskerk, Marktplein, Woerden)
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 10 juni 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 8 juni 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564).
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

Zaterdag 25 juni is het weer zover, dan vindt de
jaarlijkse World Servants sponsor fietstocht plaats! Dit
jaar fietsen we een rondje van 100 km en starten we
dus gewoon in Waarder. Er is mogelijkheid om later in
te stappen en dan de laatste 40-50 kilometer nog mee
te fietsen. Deelname vraagt een minimale inleg van
€25,- voor de verzorging van de dag. Er wordt voor eten
onderweg gezorgd en we sluiten af met een
gezamenlijke maaltijd. Opgeven kan bij fam. Soeters
(0348-502050). We hopen u dan te zien, hoe meer
zielen hoe meer vreugd!
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