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KERKDIENSTEN
Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
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 3 juli 2016
Mw. 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
Groep 1 t/m 5 +
basiscateches
Wij gaan …
Jeugd
Vorming & Toerusting
André Bandell
Nel Zuidam (Lindenlaan 19)

Zondag 10 juli 2016
Ds. D.J. Versloot
(m.m.v. gelegenheidskoor)
Ds. P.H. Zaadstra uit
Kockengen
Martin Mans
Arie Schueller
br. M. van Duuren
Aart & Nel van Drie
Britt Bloemheuvel,
Sonja Seeleman en
Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 3 en
groep 4 t/m 6
Wij gaan …
Evangelisatie
Onderhoudsfonds
Frank van Duuren

Zondag 17 juli 2016
Ds. J. van de Wolf uit
Amsterdam
Ds. D.J. Versloot
Martijn van der Weerd
Johan Kooiman
br. N.J.A. Groot
Nico & Ria van Esschoten
Wil Kastelein en Tiny Schouten

Groep 1 t/m 5 +
basiscatechese
Wij gaan …
Kerk
ZWEO
Carl Griffioen

Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op zondag
17 juli 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
Deze zondag heten we gastvoorgangers van harte
welkom in ons midden.

Zangdienst zondagavond
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
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

Volgende week 10 juli een bijzondere zangdienst om
09.30 uur m.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Martin
Mans. Na afloop drinken we koffie met elkaar.
Van harte welkom!
KINDERNEVENDIENST
3 juli 2016
“Vechten tegen de Heer”
Balak denkt Bileam te kunnen inhuren om het volk
Israël te vervloeken. Maar Bileam kent de HEER en
vraagt naar zijn mening. Die is eenvoudig: niet
meegaan. Als Bileam dat toch doet wordt hij door zijn
ezelin gewaarschuwd en gered. Weer laat God
Bileam weten dat hij zijn volk alleen kan zegenen, niet
vervloeken. God bepaalt zijn woorden. Het is nu wel
duidelijk: tegen God kun je niet vechten.
10 juli 2016
“Afscheid van de grote knecht van God”
Het volk Israël is aan de grens van het beloofde aan
gekomen. Mozes heeft Israël uit Egypte gehaald en tot
hier gebracht. Nu geeft God aan iemand anders de
opdracht het beloofde land binnen te gaan. Dat is
Jozua. Het werk van Mozes is af en het werk van Jozua
begint. Wat moet Mozes nu gaan doen. Hij wil graag
het beloofde land zien. Dat mag, God laat Mozes vanaf
een hoge berg alles zien. Dan is het leven van Mozes
af: hij sterft en wordt eervol door God zelf begraven.
Een eervol afscheid van een grote knecht van de Heer.
UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Dankbaar en blij zijn wij met Leen en Dien van den
Berg-Slappendel (Kievietlaan 4, 3465 KP Driebruggen):
op 5 juli zijn zij 50 jaar in de echt verbonden . We
wensen hen fijne dagen met hun gezin en familie en
alle goeds onder Gods zegen.
Huwelijk
Vrijdag 8 juli 2016 trouwen Janine Kon en Chris Kersten
(Haagstraat 24, 6641 AJ Beuningen). Wij wensen hen,
samen met familie en vrienden, een fijne dag en een
mooie toekomst. Hartelijk gefeliciteerd.
Zieken
Aaltje Verheul-Demeris (Zuidkade 9, 3465 JD
Driebruggen) onderging vorige week een operatie en is
inmiddels weer thuis om verder te herstellen.
Nel Zuidam-van Duuren (Lindenlaan 19, 3465 JN
Driebruggen) was afgelopen week ter observatie
opgenomen in het ziekenhuis en is inmiddels weer
thuis.
Van harte wensen wij hen een goed herstel toe.
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 thuis zal voelen. Ze is dankbaar voor al
het meeleven en laat hartelijk groeten.

Jarig
Vrijdag 8 juli is Gijs van Selm (Westeinde 15, 3466 NK
Waarder) jarig; hij wordt 82 jaar
Donderdag 14 juli is Willem Hollestelle (Valeriaanveld
59, 3448 ET Woerden) jarig; hij wordt 41 jaar
Uw liefde, stralend als de zon, sterker dan de wind,
zuiver als een bron, waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang uw liefde.
Van harte gefeliciteerd
Meeleven
Afgelopen donderdag overleed na een periode van
ziekte Hans Bakker. Het afgelopen jaar was hij af en
toe aanwezig in de ochtenddienst, (op de voorste rij) en
werd hij gastlid worden van onze gemeente.
Woensdag 6 juli 2016 om 11.30 uur vindt de
dankdienst voor zijn leven plaats in de kerk van
Sluipwijk, waarna de begrafenis plaatsvindt op het
kerkhof aldaar. Wij leven mee met zijn vrouw Fien,
kinderen en kleinkinderen (Platteweg 26, 28 11 HP
Reeuwijk).
WORLD SERVANTS
Afgelopen zaterdag 25 juni heeft een enthousiaste
groep mensen ruim 110 km gefietst voor World
Servants. Om half acht verzamelden de eerste
sportievelingen zich bij de PKN Gereformeerde Kerk in
Waarder. Via Bodegraven, Leiden, Katwijk naar
Wassenaar waar de lunch klaar stond. Hier sloten zich
nog vijf mensen aan om de laatste 45 km mee te
fietsen. Via Zoetermeer kwam de groep weer in
Waarder. Het was een prachtige tocht die ruim
€1500,00 opgebracht heeft voor het goede doel.
Dit was alweer de laatste actie voor deze zomer en
daarom wil de World Servants Waarder-Driebruggen
groep alle mensen bedanken die hen het afgelopen jaar
gesponsord hebben met alle acties die er geweest zijn.
En u kunt ons blijven steunen want de kraam bij de
familie Kon aan De Groendijck blijft gewoon de hele
zomer open met fruit, jam. eieren, plantjes enzovoort.
WEBSITE
Op de website staan de foto's van ons bezoek aan
Oraniënbaum van 27 tot en met 29 mei en ook (op
verzoek) de overdenkingen van ds. Versloot van de
maand juni.
AGENDA
Gelegenheidskoor
Zondag 3 juli 2016 oefent het gelegenheidskoor
aansluitend aan de ochtenddienst.
Donderdag 7 juli 2016 (20.00 uur)
Overleg werkgroep legaten (De Schouw)

Met elkaar aan tafel
Vrijdag 8 juli 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 6 juli 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564).
Sunday Morning Chillout!
Zondag 10 juli 2016 is er weer Sunday Morning
Chillout!
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!
Vragen? bel of app naar 06-48769609 (Dennis), mailen
kan naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.
Benefietconcert
Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseer ik een benefiet
concert, voor stichting Mano a Mano. Mano a Mano is
een kleinschalige stichting die bouwprojecten
organiseert in de Dominicaanse republiek. Mano a
Mano draait volledig op vrijwilligers en bij vrijwilligers
thuis. Hierdoor gaat al het geld wat binnen komt direct
naar het project in de Dominicaanse Republiek.
Het programma zal variëren van licht klassiek tot
populair muziek, dus voor ieder wat wils.
Toegangsprijs is € 12,50 inclusief koffie of thee.
Wilt u meer informatie of kaartjes reserveren kunt u mij
bellen op tel. 06 15641647
Vriendelijke groet, Lenie van Wijngaarden

Kopij Nieuwsbrief
Zondag 24 juli 2016 komt er geen Nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief van zondag 17 juli 2016
worden alle activiteiten opgenomen tot en met
zaterdag 30 juli 2016.
Kopij voor de periode 17 juli 2016 tot en met
30 juli 2016 graag uiterlijk donderdag
14 juli 2016 (19.00 uur) bij mij aanleveren
(scriba@pknwaarder.nl).
Zondag 31 juli 2016 verschijnt dan weer de
volgende Nieuwsbrief.
Alvast bedankt.
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