Zondag 14 augustus 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 14 augustus 2016

Zondag 21 augustus 2016

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche

dhr. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen
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 voor even uit elkaar
KIA Zending
Solidariteitskas
André Bandell
Gijspiet van Os (Westiende 3)

Ds. D.J. Versloot
Ds. F.C. van Dijke uit Woerden
Martijn van der Werd
Piet van Rikxoort
zr. J. Bazuin
Aart & Nel van Drie
Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en
Corine de Wit
Groep 1 t/m 6 + basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Solidariteitskas
Kerk
Matthijs Kooi

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 zondag zal in de ochtenddienst Lisa, de
dochter van Wilco & Roos van Esschoten (Zwaluw 47,
2411 MG Bodegraven) worden opgedragen.
Van harte welkom.

KINDERNEVENDIENST
“Jezus geeft jou vreugde”
Paulus zegt in zijn brief aan de Filippenzen dat ‘de Heer
hun vreugde moet blijven’, dat ze altijd verheugd
moeten zijn. Dat is niet hetzelfde als altijd blij zijn.
Mensen hebben ruzie, dan zijn ze niet blij.
Er zijn mensen met zorgen, dan zijn ze niet blij.
Het lukt soms niet om dichtbij Jezus te leven, dan ben
je niet blij.
Maar ze moeten wel verheugd zijn. Want een ruzie kun
je bijleggen, voor zorgen en verdriet kun je God bidden,
en als het niet lukt kun je Jezus om hulp vragen.
Verheugd zijn is blij zijn dat Jezus altijd bij je is, of je
kunt lachen of moet huilen.

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
Zieken
Johanneke den Boer-Pak (Esdoornstraat 9, 3465 JL
Driebruggen) heeft het (naar omstandigheden) 'goede'
nieuws gekregen dat na de ongunstige uitslag de haard
van de ziekte is ontdekt en er komende periode gericht
bestraald gaat worden.
Gijspiet van Os (Westeinde 3, 3466 NK Waarder) heeft
tijdens het grasmaaien een stukje ijzer in zijn oog
gekregen. Na een operatie is hij nu weer thuis uit het
ziekenhuis. Het blijft spannend hoe een en ander verder
zal gaan.
We wensen hen veel sterkte, geduld en herstel toe.

AGENDA
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
Zomermarkt: Geluk om te delen
Met marktkramen, een theetuin, en een BBQ.
Zaterdag 3 september 2016 wordt er een markt
georganiseerd. De opbrengst hiervan gaat naar vier
goede doelen: World Servants, Woord en Daad, een
kindertehuis in Gambia, en Mano a Mano.
Er zijn kramen met brocante, kleding, creatief,
speelgoed, etenswaren, voor ieder wat wils.
En vermaak voor de kinderen met o.a. een
springkussen.
De markt en theetuin zijn van 10.00 uur tot 19.00 uur.
(ook de kramen staan er tot 19.00 uur ).
Vanaf 17.00 uur begint de BBQ (ook voor groot
publiek). Geef u op voor de BBQ:
marinavanvalkenburg@hotmail.nl
Heeft u zich niet vooraf opgegeven, en wel zin om te
komen, dat kan, maar dan geldt wel OP is OP.
De kosten voor de BBQ zijn, kinderen t/m 6 jaar gratis,
van 6 tot 12 jaar € 8,00 en vanaf 12 jaar/volwassenen
€ 12,50.
De locatie hiervan is Oosteinde 8 in Waarder( op de
kruising bij de Kosterdijk rechtdoor)
Een gezellige dag voor het hele gezin. U/Jij bent van
harte welkom.
Groet Marina van Valkenburg en Lenie van
Wijngaarden,
Concert van Elly en Rikkert op 7 september

Geboren
De Heer zal je gelukkig maken en je beschermen.
De Heer zal bij je zijn en voor je zorgen.
De Heer zal aan je denken en je vrede geven.
Op 22 juli is Sep Willem Christiaan geboren. Sep is de
zoon van Tim & Jantine van Iersel-Veenhof (Pieter van
der Plasstraat 1, 2291 SE Wateringen).
Namens de gemeente is er een schaapje aan Tim &
Jantine verzonden.

Ga je mee?
Elly en Rikkert geven in samenwerking met Kerk in
Actie een gratis concert voor kinderen vanaf 4 jaar,
er is een collecte voor ´Kinderen in de knel´.
Het belooft een leuk concert te worden, luister mee
naar duif Rainbow en oma Duif!
We vertrekken op woensdagmiddag 7 september naar
Bergambacht om 13.30 uur. We zullen tussen 16.30 uur
en 17.00 uur weer terug zijn bij de kerk.
Geef uw kind op via de mail:
jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of 06-20253957
(Maartje) of spreek ons even aan. Ook zoeken we nog
mensen om te rijden.
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