Zondag 19 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 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. D.J. Versloot
Dirk Jan Warnaar
Kees Romijn
br. D. Kasius
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
Bas van Vliet (Prinses Beatrixkade 9)

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 hopen we met elkaar de Maaltijd van de
Heer te vieren. Het is goed je daar bewust op voor te
bereiden. Daarom geef ik graag het volgende in
overweging: Onze Heer Jezus Christus heeft bij de
instelling van het avondmaal gezegd: ‘Ik heb er vurig
naar verlangd deze maaltijd met jullie te vieren …’
En: doet dit tot mijn gedachtenis …
Laten wij dan volgende week aan zijn uitnodiging en
oproep gehoor geven door brood en wijn te ontvangen
uit zijn hand.

Zondag 26 juni 2016
Viering Heilig Avondmaal
Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Martijn van der Weerd
Piet van Rikxoort
zr. P.J. Hagoort-Zegwaard
Aart & Nel van Drie
Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en
Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
Thomas Romers

Omdat wij de maaltijd van de Heer tot eer van God en
tot opbouw van elkaar en onszelf willen vieren bereiden
wij ons voor. De Maaltijd van de Heer is bij uitstek teken
van verzoening tussen God en mensen.
Het stelt ons de vraag: is er nog iets wat binnen ons
vermogen ligt dat wij goed kunnen maken met elkaar?
Schenke God ons de gave van zijn Heilige Geest opdat
wij instrumenten mogen zijn van Gods liefde …
Vanmorgen 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).Tijdens deze dienst is er veel
zang en muziek, aan één stuk door (dat noem je
zogenaamd blender-liturgy) wisselen het koor en
samenzang in allerlei stijlen zich af onder de bezielende
(bege)leiding van Dirk Jan Warnaar aan de vleugel en
ook orgel.

Vanavond is er een themadienst, een
verdiepingsdienst. ‘Over de grenzen van het leven’ en
medische mogelijkheden in het bijzonder rondom het
levenseinde staan we stil bij ontwikkelingen in de
maatschappij en gaan daarover in geprek met de Bijbel.
Van harte welkom!
KINDERNEVENDIENST
“God wijst Aäron aan”
Voortdurend krijgen Gods knechten Mozes en Aäron de
schuld van alle moeilijkheden. God wil een einde wil
maken aan Israël; Mozes en Aäron moeten weggaan.
Dat doen ze niet; ze bidden en offeren voor Israël.
Inmiddels zijn velen mensen omgekomen door Gods
boosheid. Dan komt God terug op zijn besluit. Hij geeft
opdracht twaalf dode takken, twaalf staven met namen
van de stammen, neer te leggen in de ontmoetingstent.
Die van Aäron loopt in één nacht uit en draagt vrucht.
Een wonder, een teken van Gods liefde. Aäron is Gods
hogepriester. Dan schamen de Israëlieten zich diep.
Deze liefde hebben ze niet verdiend.
DIACONIE
Collecte: Het F.D. Roosevelthuis in Doorn
Seniorenvakanties en zorgvakanties
Het F.D. Roosevelthuis organiseert ruim 50 jaar
vakantieweken in Nederland voor circa 2.400
vakantiegasten. Zij zijn gespecialiseerd in
seniorenvakanties, maar ook in begeleide vakanties
voor mensen die in het dagelijks leven zorg of
begeleiding nodig hebben. Zo'n 1.400 vrijwilligers per
jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties
staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men
als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere
contact tussen gast en vrijwilliger. De diaconie beveelt
deze collecte van harte bij u aan.
Meer informatie? www.roosevelthuis.nl
UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Gerrit & Marieke de Koning-van Mourik (Prinses
Margrietstraat 1, 3466 LL Waarder) zijn op 24 juni a.s.
40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd
Jarig
Zondag 19 juni is Mop Kastelein (Kon. Julianastraat 24,
3466 LH Waarder) jarig; hij wordt 77 jaar
Maandag 20 juni is Fie Piek-Ooms (Prinses
Máximalaan 5, 3466 LP Waarder) jarig; zij wordt 85 jaar
Woensdag 22 juni is Jannie van Eijk-Tromp (Prinses
Máximalaan 14, 3466 LN Waarder) jarig; zij wordt 72
jaar
Donderdag 23 juni is Roos Anker-van der Meer
(Noordstraat 23a, 2411 BG Bodegraven) jarig; zij wordt
79 jaar
Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het
koninkrijk van God
Van harte gefeliciteerd
Zieken
In het ziekenhuis verblijft nog Gerrie de KoningKoomans (Hof van Waarder 44, 3466 NS Waarder); zij
verhuist één dezer dagen naar een zorginstelling..

Als nieuwe (gast)leden verwelkomen wij Hans en Fien
Bakker-van der Ham (Platteweg 26, 2811 HP
Reeuwijk). Hans bezocht het afgelopen jaar met
regelmaat onze diensten en is ernstig ziek. Graag willen
zij bij onze kerkgemeenschap horen en we heten hen
hartelijk welkom en wensen hen Gods nabijheid in deze
moeilijke tijd.
Examen
Allereerst een heel hartelijke gelukwens aan de
jongeren die geslaagd zijn! Voor degenen die een
herexamen hebben: succes en degenen die gezakt zijn
– sterkte om jezelf te herpakken. De jeugdouderlingen
leven met hen mee.
AGENDA
Dinsdag 21 juni 2016 (19.30 uur):
Voorbereiding startweekend (De Schouw)
Dinsdag 21 juni 2016 (21.00 uur):
Vergadering Moderamen (De Groendijck 32)
Evangelisatiedagen
Dinsdag 21 juni 2016 (Custwijc Driebruggen)
Spreker: Johan Schep uit Gorinchem
Koor: Shining uit Bergschenhoek o.l.v. Warno Ruting
Woensdag 22 juni 2016 (09.45 uur):
Zingen in de ‘Huiskamer van Waarder’
Woensdag 22 juni 2016 (15.00 uur):
Zingen in Schuylenburcht (Oudewater)
Woendag 22 juni 2016 (Wierickehuijs, Nieuwerbrug)
Spreker: Jacques Brunt uit Alblasserdam
Koor: Gideon uit Hei- en Boeicop
Donderdag 23 juni 2016 (12.00 uur):
Kring ‘Omgaan met verlies’ (De Schouw)
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!
Met dank en waardering
De kerkenraad nodigt op maandag 27 juni 2016 van
19.30 tot 20.30 uur de wijkdames uit en van 20.30 tot
21.30 uur de dames van het verjaringsfonds in ‘De
Schouw’. Graag willen we met een delegatie van de
kerkenraad onze dank en waardering overbrengen
voor hun werk en met elkaar in gesprek gaan over hoe
we het bezoekwerk beleven.
Uit eigen Kring
Kopij graag per mail (kring@pknwaarder.nl) aanleveren
voor 1 juli a.s., lettertype Century Gothic, lettergrootte
11. Hartelijk dank namens de redactie
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