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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 17 juli 2016
Ds. J. van de Wolf
uit Baambrugge
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 6 +
basiscatechese
Wij gaan …
Kerk
ZWEO
Carl Griffioen
Cobi Donselaar (Hof van
Waarder 7)
(liturgisch bloemschikken)

Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op zondag
31 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
Vanavond de opening van een nieuwe serie
verdiepingsdiensten.

Zondag 24 juli 2016
de heer J.P. Karstens
uit Leiden
Ds. A.P. de Graaf uit Lieren
Piet van Rikxoort
Martijn van der Weerd
br. M.J.J. Schakel
Aart & Nel van Drie
Myrthe Griffioen en Els
Soeters
Groep 1 t/m 6 +
basiscatechese
Wij gaan …
ZWEO
Solidariteitskas
Sven de Koning

Zondag 31 juli 2016
Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Johan Kooiman
Kees Romijn
br. N. van Esschoten
Aaldert & Jannie Kon
Marina van Valkenburg en
Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 6 +
basiscatechese
Wij gaan …
Kerk
Onderhoudsfonds
Thomas Romers

De avonddiensten kennen door hun eigen aard meer
gelegenheid om dieper op thema's rondom bijbel,
geloof en leven in te gaan. De afgelopen jaren hebben
we zo met elkaar de beden van het Onze Vader en
artikelen uit de Apostolische geloofsbelijdenis
behandeld.
Nu beginnen we met de Tien Woorden, de Tien
geboden en staan vanavond stil bij de eerste geboden.
Gij zult u geen gesneden
beeld maken …
Hoe verstaan wij dat in de
context van toen en in het
licht van nu – een
boeiende uitdaging.
Welkom vanavond!

KINDERNEVENDIENST
17 juli 2016
“Dankbaar voor Gods kerkr”
Paulus schrijft vanuit de gevangenis een brief aan de
gemeente in Filippi. Hij kent die goed, omdat hij die zelf
gesticht heeft. Lydia, een rijke vrouw die purper
(kleurstof) verkoopt was de eerste die tot geloof kwam.
Ze werd gedoopt en nodigde Paulus en zijn helpers uit
een tijd bij haar te logeren. Om haar en haar huis heen
(waar de apostelen tijdelijk woonden) ontstond de
gemeente. Zo komt er in Filippi een christelijke
gemeente.
Wat zal Paulus dankbaar en blij zijn geweest!
24 juli 2016
“In de gevangenis”
De gevangenis is een straf, omdat je iets ergs hebt
gedaan. Paulus zit ook in de gevangenis. Maar hij heeft
niets verkeerds gedaan. Hij mag wel brieven schrijven.
En dat doet hij aan de kerk van Filippi. Hij vertelt dat hij
veel van God houdt. Of hij nu binnenkort vrijgelaten
wordt of dat hij in de gevangenis blijft of dat hij moet
sterven, hij weet dat God voor hem zal zorgen.
Daar wordt hijzelf blij van, hoe moeilijk hij het ook heeft,
en met zijn brief maakt hij ook anderen blij.
UIT DE GEMEENTE
Jarig
Komende twee weken zijn er zes jarigen in ons midden:
Dinsdag 19 juli Willem Hollestelle (Sierkersstraat 4,
3465 JV Driebruggen); 73 jaar
Vrijdag 22 juli Cees Verdouw (Hoogeind 46, 3465 HC
Driebruggen); 72 jaar
Zondag 24 juli Ria de Vries-van Doorn (Prins
Bernhardstraat 56, 3466 LV Waarder); 70 jaar
Zondag 24 juli Leen Soeters (Prins Mauritslaan 20,
3466 NN Waarder); 75 jaar
Woensdag 27 juli Stijntje Hoogendoorn-Pijnse van der
Aa (Prinses Beatrixstraat 14, 3466 LP Waarder); 95 jaar
Woensdag 27 juli Leen van den Berg (Kievitlaan 4,
3465 KP Driebruggen); 73 jaar
De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer.
Zieken
In deze vakantieperiode is het fijn als we ook omkijken
naar onze leden die niet meer binnen de
gemeentegrenzen wonen:
Annie de Koning-van Garderen (Utrechtsestraatweg 50,
polders KSW, huisje 4 Breeveld, 3445 AS Woerden)
Wil Kasius-Honkoop, Park Oudeland, kamer 74/d,
3443 AH Woerden)
Gerrie de Koning-Koomans (Fuerahuis, Parkzicht 1/a,
2441 DP Nieuwveen)
Jo van Vliet-Boer (Dorpsstraat 25, kamer 116,
6741 AA Lunteren)
De voor velen vertrouwde Riet Hofland-van Duuren
(Woerden) wordt dinsdag geopereerd in het
St.Antoniusziekenhuis, (Postbus 2500, 3430 EM
Nieuwegein. We leven met haar mee.

AGENDA
Vakantie
Ds. Versloot is van 21 tot en met 30 juli afwezig; als u
een predikant wilt spreken kunt u contact opnemen met
de scriba (tel. 0348-501525)
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 7 augustus 2016 komt er geen
Nieuwsbrief.
In de Nieuwsbrief van zondag 31 juli 2016
worden alle activiteiten opgenomen tot en met
zaterdag 13 augustus 2016.
Kopij voor de periode 31 juli 2016 tot en met
13 augustus 2016 graag uiterlijk donderdag
28 juli 2016 (19.00 uur) bij mij aanleveren
(scriba@pknwaarder.nl).
Zondag 14 augustus 2016 verschijnt dan weer
de volgende Nieuwsbrief.
Alvast bedankt.
Nelleke Zaal
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