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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 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
Leen Soeters
(Pr. Mauritslaan 20)

Zondag 7 augustus 2016
Ds. J. van der Wolf uit
Baambrugge
Ds. E.R.V. Schuddebeurs
uit Houten
Evert de Vries
Johan Kooiman
zr. N.W. Zaal
Aart & Nel van Drie
Mirjam van Blotenburg en
Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 6 +
basiscatechese
Wij gaan …
Kerk
Bloemenfonds
Matthijs Kooi

Zondag 14 augustus 2016
de heer C. Hoogendoorn uit
Amersfoort
Ds. G. den Hartogh uit
Krimpen a/d IJssel
Hans van Vliet
Arie Schueller
br. A. van Achterberg
Nico & Ria van Esschoten
Alinda Kooistra, Sonja Seeleman
en Leon Seeleman
Groep 1 t/m 6 +
basiscatechese
Wij gaan …
KIA Zending
Solidariteitskas
André Bandell

Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op zondag
14 augustus 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
Avonddienst 7 augustus a.s. met als thema: Wat
zingen met je doet.
Ds. E.R.V Schuddebeurs uit Nieuwegein zal voorgaan
in deze dienst. In deze dienst zal de predikant van elk
te zingen lied een korte meditatie geven, zodat het lied
nog meer betekenis/verdieping krijgt. Het belooft een
mooie interactieve dienst te worden. Wij hopen op een
goede opkomst, om zo de lofzang gaande te houden.
Iedereen is van harte welkom!

KINDERNEVENDIENST
31 juli 2016
“De ander is belangrijker dan jijzelf”
We zijn allemaal wel eens jaloers of bang dat we tekort
zullen komen. Maar wat geeft het een fijn gevoel om
tegen iemand anders te zeggen: jij mag eerst.
Dan kun je samen gelukkig zijn.
Paulus waarschuwt de christenen in Filippi om goed na
te denken en naar Jezus te kijken. Hij woonde in de
hemel bij God, maar daalde neer uit de hemel, Hij had
zijn omgeving oneindig lief en offerde zelfs zijn leven op
voor de mensen. En door zo te leven en te sterven, is
Hij nu de hoogste, de Koning in de hemel. Leef net als
Jezus, schrijft Paulus, en zeg vaak: jij mag eerst.
7 augustus 2016
“Jezus steeds beter leren kennen”
Als wij zeggen dat we iemand kennen betekent dat
meestal dat we weten hoe hij heet, waar hij woont, wat
voor kleren en spullen hij heeft. Maar veel dingen weet
je niet van die ander.
Paulus schrijft uit de gevangenis: ik dacht dat ik Jezus
goed kende. Maar ik vergiste me. Toen ik in Hem ging
geloven en Hem beter leerde kennen was Hij heel
anders dan ik dacht. Veel beter, vol van Gods liefde. Nu
wil ik niets liever dan doen wat Hij heeft geleerd.
Dat is mijn doel: Jezus iedere dag beter leren kennen.
BASISCATECHESE
Beste jongens en meisjes van de basiscatechisatie,
Op zondag 21 augustus 2016, na de morgendienst,
willen we met elkaar het afgelopen basis seizoen
afsluiten en het nieuwe seizoen beginnen.
We zouden het leuk vinden als jullie hier allemaal bij
aanwezig kunnen zijn.
We nemen dan afscheid van de kinderen die naar de
e
2 klas gaan van het voortgezet onderwijs en we
verwelkomen de kinderen die naar groep 6 van de
basisschool gaan
We beginnen gelijk na de kerkdienst en het zal tot
ongeveer 14.00 uur duren.
We gaan wat leuke dingen doen en eten natuurlijk wat
lekkers.
En kan je na afloop niet alleen naar huis of mag je dat
niet, dan brengen wij je natuurlijk even thuis
e
Met vriendelijke groet en tot zondag de 21
Joke, Peter , Carel en Rob
UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Dankbaar en blij zijn wij met Nico & Ria van Esschoten
-Verweij (Laageind 2, 3465 KJ Driebruggen) die op
vrijdag 5 augustus 40 jaar getrouwd zijn. Veel lief en
ook wel leed gedeeld, zegeningen geteld en ook
kwetsbaarheid ervaren. Heel bewust en dankbaar
vieren zij dit feest. Wij wensen hen en hun gezin en
familie van harte geluk, mooie dagen met elkaar en een
gezegende toekomst.
Geboren
Sebastiaan en Margriet Timmermans-de Koning
(Nassaustraat 47, 2411 CH Bodegraven) zijn onlangs
samen met hun zoons Daniël en Ruben weer
ingeschreven in onze kerkelijk gemeente.
Dinsdag 26 juli is hun dochter en zusje geboren:
Jasmijn.

Jarig
Komende twee weken zijn er vijf jarigen in ons midden:
Maandag 1 augustus Cees Nap (Jenneke E. Bijlhof 16,
3466 NW Waarder); 76 jaar
Maandag 1 augustus Nelie Neuteboom-Lindhout
(Prinses Máximalaan 36, 3466 LN Waarder); 78 jaar
Vrijdag 5 augustus Pieta Hoogendijk (Hofpoldersingel
22, 2807 LV Gouda); 70 jaar
Zaterdag 6 augustus Cobi Gerding-Bouman (Koningin
Julianastraat 9, 3466 LG Waarder); 86 jaar
Donderdag 11 augustus Jo Kastelein-Ponsioen
(Opweg 18, 3467 PG Hekendorp ); 87 jaar
Dient de Heer met blijdschap, looft zijn heil’ge naam.
Van harte gefeliciteerd
Zieken
Wim van Esschoten (Wilgenlaan 1, 3465 TE
Driebruggen) kreeg bij controle een tegenvallend
bericht. Hij zal deze periode aan een nieuwe
chemokuur beginnen. We wensen hem en Gea sterkte
en bidden om Gods helende nabijheid.
Leen Soeters (Prins Mauritslaan 20, 3466 NN Waarder)
is vorige week na een hartinfarct gevallen met zijn fiets
in Oudewater en heeft inmiddels al een ingreep in het
Antoniusziekenhuis ondergaan. Hij is inmiddels weer
thuis. Met hem zijn we dankbaar voor de goede afloop
en wensen hem een goed herstel.
AGENDA
Vakantie
Ds. Versloot is van 8 tot en met 11 augustus afwezig;
als u een predikant wilt spreken kunt u contact
opnemen met de scriba (tel. 0348-501525)
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 12 augustus 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 10 augustus 2016 bij Heleen van Tol
(tel. 502564).
W Celebrate! - Woerdense Vakantieweek
Zondag 14 augustus zijn we om 20.00 uur in Woerden
voor het avondprogramma van W Celebrate,
georganiseerd door de kerken in Woerden.
Woordkunstenaar Skinfiltr8r en Kees Kraayenoord
zorgen voor een spetterende en niet te missen avond!
Wie gaat er mee?
Geef je op via jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of 0648769609 (Dennis).
Zie www.vakantieweek.nl voor meer informatie

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

