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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 26 juni 2016
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 3 juli 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
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
Gerda van Baren (De Groendijck 6)
(liturgisch bloemschikken)

mevr. K. Smit-van den Berg uit Baambrugge
Ds. J. de Jong uit Baambrugge (Zangdienst)
Martin Mans
Tjeerd Kiers
zr. B. de Koning-de Ronde
Nico & Ria van Esschoten
Heleen Ruizendaal en Lisette de Koning

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.

Groep 1 t/m 5 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Jeugd
Vorming & Toerusting
André Bandell

Mattheüs 11:28. Ook is er veel samenzang rond dit
thema, waarbij ds. De Jong zelf enkele liederen zal
begeleiden op de vleugel. Iedereen is van harte
uitgenodigd om deze dienst mee te beleven, om zo met
een goed gevulde rugzak de vakantieperiode in te
gaan...
Commissie Vorming & Toerusting

RONDOM DE EREDIENST
Vanmorgen vieren we met elkaar de Maaltijd van de
Heer en vervolgen we de lezingen uit Numeri.
Vanavond is er voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal en we sluiten de reeks verdiepingsdiensten
af die in 2014 begonnen was: de 12 artikelen van de
geloofsbelijdenis: Ik geloof een eeuwig leven. Amen!

KINDERNEVENDIENST
“We willen geen manna meer”
Israël is ontevreden over het manna. Ze willen wel eens
iets anders. Mozes krijgt de schuld: hij heeft hen uit
Egypte gehaald, waar ze veel beter eten hadden. God
is boos en stuurt giftige slangen, maar God zegt ook
direct: Wie kijkt naar de koperen slang hoeft niet bang
te zijn. Ik doe wat ik gezegd heb, jullie komen over een
poosje in het beloofde land. Beloofd is beloofd!

Zangdienst zondagavond 3 juli a.s.
In deze avonddienst zal voorgaan ds. Jeroen de Jong
uit Baambrugge. Nu de vakantie voor velen voor de
deur staat zullen we tijdens deze dienst stilstaan bij het
thema rust, dit naar aanleiding van Psalm 62 en

GROEP 8
Binnenkort nemen ook kinderen uit onze gemeente
afscheid van groep 8 op school. De kinderen hebben
thuis een aardigheidje gekregen om ze succes te
wensen op de middelbare school.

Deze zondag staan we in het gebed ook bij de achtste
groepers stil. Lucas, Tim, Thirza, Sander, Yorick,
Olivier, Simon, Corné, Sem en Daan (en hopelijk
vergeten we hier niemand mee…): veel plezier en
succes in deze speciale tijd van de oude naar de
nieuwe school toe!
de jeugdouderlingen.
AVONDMAALSCOLLECTE
Stichting Present Woerden
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te
bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in
vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om als groep
of als individu je in je eigen woonplaats in te zetten voor
mensen die te maken hebben met armoede, een
slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present
wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus
Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en
gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt
tot navolging. Tegelijk wil de stichting Present iedereen
van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om
gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te
ontvangen. De diaconie beveelt deze collecte van harte
bij u aan. Meer info? www.stichtingpresent.nl/woerden
NIEUWE AMBTSDRAGERS
De kerkenraad is dankbaar dat er weer mensen bereid
zijn gevonden om het werk in de kerk voort te zetten.
Voor het ambt van ouderling:
zr. C. (Juus) van Dieijen-Gijzenberg (Laageind 47)
Voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester:
br. G. (Grethus) Kon (De Groendijck 32)
Voor het ambt van jeugdouderling:
zr. M. (Maartje) van Esschoten (Prins Bernhardstraat
65)
Voor het ambt van diaken:
br. J. (Jaco) Hagoort (Prinses Margietstraat 8)
Voor het ambt van scriba
zr. H. (Heidi) van Duuren-Meerveld (Kerkweg 14a)
Daarnaast hebben de volgende kerkenraadsleden
reeds eerder aangegeven hun termijn nog met één jaar
te verlengen:
br. A. (Arie) van Achterberg (ouderling)
zr. J. (Jetty) Bazuin (ouderling)
zr. H.W. (Heleen) van Tol (diaken)
Als gemeente staan wij om jullie heen en wensen jullie
een goede tijd bij het vervullen van jullie taak.
De bevestiging van de ambtsdragers vindt plaats op
zondag 4 september a.s.
UIT DE GEMEENTE
Verhuisd
Gerrie de Koning-Koomans is afgelopen week verhuisd
naar een splinternieuwe zorginstelling: Futurahuis
(Parkzicht 1a, 2441 DP Nieuwveen). We leven met haar
mee met de wens dat zij zich op het nieuwe adres zich
thuis zal voelen.

Jarig
Donderdag 30 juni is Hage Nap (Prinses Irenestraat 9,
3466 LM Waarder) jarig; hij wordt 76 jaar
Vrijdag 1 juli is Aaltje Verheul-Demeris (Zuidkade 9,
3465 JD Driebruggen) jarig; zij wordt 87 jaar
Zing een vreugdelied voor onze Heer, halleluja
Van harte gefeliciteerd
Dank
In een door de kerkenraad ontvangen mooie en
uitgebreide brief spreken Jan en Ingeborg Dijkstra en
hun kinderen (Gruttolaan 48, 3465 KN Driebruggen)
hun dank uit voor de meer dan gastvrije ontvangst die
zij in onze kerk mochten ontvangen. Zij hebben dit
ervaren als een vorm van naastenliefde die alle
grenzen overschrijdt. Speciale dank aan alle vrijwilligers
die het mogelijk hebben gemaakt om meer dan 500
mensen in ons kerkgebouw te ontvangen. Op dit
moment is Oscar nog in Venezuela; niet bekend is
wanneer hij terug zal komen in Nederland. Na terugkeer
in Nederland zal Oscar in kleine kring maar weer in een
mooie bijeenkomst worden gecremeerd.
Bedankt
Ik wil iedereen bedanken die mee heeft geholpen met
de Grote Schoonmaak, ook de dames die er
dinsdagochtend waren. Ook de mannen die er
vrijdagavond waren Super.
Heel hartelijk dank hiervoor. Groet Lenie
AGENDA
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.
Woensdag 29 juni 2016 (21.00 uur):
Vergadering Kerkenraad (De Schouw)
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

Kopij Nieuwsbrief
Zondag 10 juli 2016 komt er geen Nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief van zondag 3 juli 2016 worden
alle activiteiten opgenomen tot en met zaterdag
16 juli 2016.
Kopij voor de periode 3 juli 2016 tot en met
16 juli 2016 graag uiterlijk donderdag
30 juni 2016 (19.00 uur) bij mij aanleveren
(scriba@pknwaarder.nl).
Zondag 17 juli 2016 verschijnt dan weer de
volgende Nieuwsbrief.
Alvast bedankt.
Nelleke Zaal

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

OPROEP
Onlangs kon er een van de Syrische mannen uit Kerveland zijn vrouw en kinderen in de armen
nemen. Inmiddels komen er meer goede berichten binnen met betrekking tot gezinshereniging..
Na de gezinshereniging zal door de relevante instanties worden getracht het betreffende gezin
spoedig een passende woning aan te bieden. Vandaar deze oproep . Wij zijn op zoek naar
klushulp. Wie kan er volgende week al aan de slag, want het herenigde gezin heeft afgelopen
vrijdag de sleutel gekregen van een volgend huis.
En verder willen wij op dit moment vragen vast om te zien naar:

- Kinderbedjes met beddengoed etc./stapelbedden ook welkom!
- Kinderstoeltjes voor aan eettafel
- Maxi Cosi o.i.d. / -wagentjes
- Speelgoed voor uiteenlopende leeftijden
Als je beschikt over prima kinder- en tienerkleding die niet meer (of nog wel!) gebruikt wordt, dan
zie ik die ook graag komen.
Langs brengen kan op woensdagmiddag tussen 14 en 16 uur (en per 8 juli: op vrijdagavond
tussen 19 en 21 uur).
Zo hopen we dat we met elkaar kunnen blijven voorzien in dat wat nodig is voor een plezierige
startperiode voor onze dorpsgenoten. Het is niet niks om na alles wat er al gebeurd is nu alweer
te moeten verhuizen, terwijl je juist je Kerverlandwoning hebt opgeknapt...
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Hartelijke groet van Gert Lemkers

