Zondag 12 juni 2016
Kleur: Groen
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 12 juni 2016

Zondag 19 juni 2016

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

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 voor even uit elkaar
Kerk
Bloemenfonds
Sven de Koning
Lia Bruins (Burg. Doormanstraat 30d)
(planning organisten)

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Dirk Jan Warnaar
Kees Romijn
zr. P.J. Hagoort-Zegwaard
Aaldert & Jannie Kon
Alinda Kooistra, Sonja Seeleman en
Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Onderhoudsfonds
Frank van Duuren

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.

Lied 563
Lied 905
Lied 723
en kijken we nog even terug naar de reis naar
Oranienbaum.

RONDOM DE EREDIENST
Vanmorgen vieren we eredienst in Waarder en na
afloop oefent het gelegenheidskoor o.l.v. Martin Mans.
Vanavond is er een ruildienst met Kockengen waar ds.
Versloot om 19.00 uur voorgaat en wij ds. Zaadstra
verwelkomen.
Vanmorgen zijn de liederen
Psalm 84: 3 en 4
Lied 837: 1 en 2
Psalm 25: 2 en 4
Lied 1009: 3

Zondagmorgen 19 juni is er een bijzonder zangdienst:
we verwelkomen het koor Chantdante o.l.v. Dirk Jan
Warnaar (de Jostiband was te vol geboekt en komt
graag later een keer).
Van harte welkom!

KINDERNEVENDIENST
“God geeft ons het mooie land”
Mozes stuurt twaalf mannen naar Kanaän om het land
goed te bekijken. Het land is prachtig en er groeit
heerlijk voedsel. Tien mannen zien dit, maar zijn er
zeker van dat het land niet te veroveren is. De
bewoners zijn veel te sterk. Twee andere mannen
geloven in Gods belofte dat de Israëlieten in het land
zullen wonen. De Heer zal doen wat Hij heeft gezegd.
Zij zijn alleen maar blij met zo’n schitterend land en
maken zich geen zorgen.
UIT DE GEMEENTE

Geboren
Zondag stonden er twee schaapjes i.v.m. de geboorte
van twee neefjes: Luuk van der Maas (Burg
Groenenbergstraat 1, 3465 KT Driebruggen) en Guus
Hemmes (Hoogeind 5, 3465 HA Driebruggen). Met hen
en hun ouders en grootouders Leen & Marian Hemmes
zijn wij dankbaar, verwonderd en blij en bidden Gods
zegen over hun leven.
Jarig
Woensdag 15 juni is de heer J. van Dijk (Kerkweg 49,
3454 JH Driebruggen) jarig; hij wordt 71 jaar
We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden,
maar waarachtig, met daden.
Van harte gefeliciteerd
Zieken
In het ziekenhuis zijn de afgelopen week ter observatie
opgenomen (geweest) Gerrie de Koning-Koomans (Hof
van Waarder 44, 3466 NS Waarder); mogelijk verhuist
zij dezer dagen naar een (mogelijk tijdelijke)
zorginstelling.
Ook Bas van Vliet (Prinses Beatrixkade 9, 3465 JE
Driebruggen) was met hartproblemen opgenomen,
maar hoopt rond het weekend weer thuis te zijn.
Wij wensen hen van harte een goed herstel.
Meeleven
De afgelopen week hebben we in ons kerkgebouw
gastvrijheid verleend aan meer dan 600 mensen die de
familie Jan en Ingeborg Dijkstra (Gruttolaan 48, 3465
KN Driebruggen) kwamen condoleren i.v.m. het
tragisch overlijden van hun zoon Oscar in Venezuela.
Bedankt
Wij werden verrast door veel kaarten, mail, persoonlijke
gelukwensen en de prachtige bloemen van de kerk voor
ons 40-jarig huwelijk.
Het heeft onze dag bijzonder gemaakt.
Hartelijk dank hiervoor.
Wout en Atie van Drie

AGENDA
Dominee Versloot afwezig
e
Maandag 13 juni is ds. Versloot afwezig i.v.m. 2
gedeelte van de cursus permanente educatie: de
pastor als ethicus, waarin het gaat om pastorale en
ethische vragen rondom levensbegin en –einde.
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

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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