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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
BIJ DE DIENSTEN
Vanmorgen vieren we Maaltijd van de Heer. Theun
Dijkstra zal bij 2 liederen ons met zang ondersteunen.
Thema is “BLIJ”!
De liederen zijn:
Psalm 95: 1 en 3, 1005, 896, 985:3, P23B: 4, E7A:5.
Lezing uit Lucas 5: 1 – 10.

Vanavond voortzetting en dankzegging Heilig
e
Avondmaal waarbij wij de verdieping zoeken in het 2
e
en 3 gebod: ontzag voor de naam van God.
Een actueel thema.
De liederen zijn:
P145: 1 en 6, E292: 1,2 – 3,4, G944, G868:5,
G512: 1,2,5,6 en 7, E26, P 68:7.
Lezingen uit: Excodus 3, Spreuken 1, Johannes 14.

AVONDMAALSCOLLECTE VANDAAG
Bartiméus Sonneheerdt
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of
slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is
opgelopen tot zo’n 380.000.
Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar
ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen
worden getroffen.
Met uw hulp maakt Bartiméus Sonneheerdt zich sterk
voor blinden en slechtzienden, waarbij de christelijke
identiteit de basis is. Geef blinden en slechtzienden de
kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen
in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.
Meer info? www.steunbartimeus.nl Helpt u mee?
Bij voorbaat dank!
KINDERNEVENDIENST
“Ieder schaap is
belangrijk”
Er is een schaap kwijt
(weggelopen, vast
komen te zitten of
gewond) De herder
vindt dat erg, ook al
heeft hij nog veel
schapen over. Die ene
hoort er ook bij.
Hij zoekt net zo lang tot hij dat ene schaap heeft
gevonden. Dan is hij blij en viert hij een feestje.
Alle schapen zijn er weer. Zo zoekt God naar ieder
mens. Iedereen is voor Hem belangrijk.

Overleden
Afgelopen week is na een periode van ziekte overleden
Harry van Leeuwen, op de leeftijd van 71 jaar.
Lange tijd woonden en kerkten ze bij ons.
Tien jaar geleden verhuisden ze naar Heerhugowaard,
maar kampeerden in de zomermaanden bij Rob en
Gerda Hagoort en waren dan ook op zondagmorgen in
de kerk.
We leven mee met zijn vrouw Tiny van Leeuwen,
Stationsplein 108, 1703 WC Heerhugowaard en familie.
Wijzigingen in het College van Kerkrentmeesters
We hebben afscheid genomen van Cor Kon en als
nieuwe ouderling kerkrentmeester hebben wij Grethus
Kon van harte welkom geheten.
Hij zal de technische zaken voor zijn rekening nemen.
Rien van Duuren is afgetreden als voorzitter maar blijft
wel lid van het college.
Hij neemt de plaats in van Cor.
Voorzitter van het college wordt nu Nico Groot maar
Rien zal nog een aantal taken blijven vervullen.
De collectebonnen zijn en blijven gewoon verkrijgbaar
bij Rien.
CvK
Ontvangen bijdragen/giften
We hebben als kerk de volgende gift ontvangen:
03-08-2016 € 50,00 contant via een ouderling.
Wij willen u hartelijk danken daarvoor.
Gert Jan Hagoort

UIT DE GEMEENTE
Jarigen
14-09: Arno Neuteboom, Hoekse Gang, Provincialeweg
11, 2861 GH Bergambacht.
Hoe veelomvattend is Gods liefde. Ze omspant de hele
wereld. Maak jij deel uit van deze wereld? Dan is Gods
liefde ook voor jou.
Van harte gefeliciteerd.
Zieken
Johanneke den Boer-Pak (Esdoornstraat 9, 3465 JL
Driebruggen) onderging afgelopen week een nieuwe
kuur.
Dirk Gorissen (Kastanjelaan 15, 3465 TC Driebruggen)
is komende week opgenomen in het UMC
(Heidelberglaan 100) voor een nieuwe kuur.
Van harte wensen wij deze jonge mensen en hun
gezinnen Gods helende nabijheid.
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN Waarder is voor therapie
onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd. Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
Een kaartje ontvangen vindt Maria erg fijn.
Hemelse hoop is, anders dan aardse, niet iets
onzekers; het is juist alles wat gewone hoop niet is.
Betrouwbaar en zeker. Vast en onwrikbaar. Voor
eeuwig verankerd in God.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Jeugd van 12 tot 17 jaar.
Dan ben je om 21.00 uur van harte welkom in de kerk.
Wil je een vriend/vriendin meenemen, dan mag dat
natuurlijk, iedereen is van harte welkom.
Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het
wordt weer een spannende avond.
Wij zien jullie op 16 september in de kerk
Groet Carel en Lenie
ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Dan staan er twee activiteiten op het programma.
Zaterdagmorgen gaan we naar Zevenhoven, om daar
een replica van de grot van Lourdes te bezichtigen. We
verzamelen om 10.00 uur in ‘De Schouw’, er is dan
koffie/ thee. Om stipt 10.30 uur vertrekken we met
eigen vervoer.

Het is de bedoeling dat we om 14.00 uur weer terug zijn
in Waarder. Graag van tevoren opgeven, dan ook
vermelden of u met of zonder eigen auto komt. Er komt
uitgebreidere informatie in ‘ Uit eigen Kring’ die begin
september verschijnt.
Zaterdagavond is er wegens groot
succes vorig jaar weer “eten uit eigen
kring” in de kerkzaal.
Aanvang 18.00 uur. Heb je een eigen
specialiteit, of iets wat u makkelijk
even maakt (bijvoorbeeld, salade, hartige hapjes, pasta
(hartige)taart), ook desserts zijn van harte welkom.
Neem het mee en laat iedereen meegenieten!
Graag van tevoren even opgeven wat u/je gaat maken,
zodat we het een beetje kunnen aansturen. Richtlijn is
een portie voor ± tien personen, minder mag ook.
Warme gerechten graag warm aanleveren, zo mogelijk
met warmhoudplaatje. Aan de gasten vragen wij een
eigen bijdrage van € 2,50.

Benefietconcert
Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseer ik een
Benefietconcert voor de stichting Mano a Mano.
Het programma zal variëren van licht klassiek tot
populair muziek, zoals harp, orgel en OBK Driebruggen.
Mano a Mano is een kleinschalige stichting die
bouwprojecten organiseert in de Dominicaanse
Republiek, dit draait volledig op vrijwilligers en bij
vrijwilligers thuis.
Hierdoor gaat al het geld wat binnen komt direct naar
deze projecten.

Voor beide activiteiten aanmelden op het onderstaand
startweekend-email adres:
pknwaarder2016@gmail.com of telefonisch bij
Juus van Dieijen: 448718 of 06-18066095 of bij
Nel Geerlof: 761199 of 06-28422774.
Vandaag liggen er ook inschrijflijsten bij de ingang van
de kerk (op 4 september ook in ‘De Schouw’). Opgeven
graag voor 12 september a.s. (het zou fijn zijn als de
gasten zich ook vooraf aanmelden, kunnen we voor
voldoende zitplaatsen zorgen).
Uitgebreidere informatie over het startweekend komt in
de “Uit eigen Kring” van september.
Commissie Vorming en Toerusting
World Servants
World Servants gaat weer beginnen
Eind september zal er weer een World Servants groep
in Waarder en Driebruggen van start gaan.
Zondagavond 25 september na de kerkdienst in de
Gereformeerde kerk zullen we een nieuwe groep gaan
vormen. In de zomer van 2017 zullen we met
honderden andere meest jonge christelijke mensen uit
Nederland voor drie weken naar een ontwikkelingsland
reizen om daar te helpen met een kleinschalig
bouwproject. Mensen in een ontwikkelingsland hebben
vaak een gebrek aan goede gezondheidszorg of
scholing. Met een World Servantsproject bouw je
samen met de bevolking mee aan een school of kliniek.
Het geld dat nodig is voor de bouw proberen we met z’n
allen op halen en te laten sponsoren.
Vind je het ook leuk om eens mee te gaan met een
World Servants project naar een ontwikkelingsland, ben
je tussen de 16 en 30 jaar en heb je drie weken de tijd
in de zomer om een grote reis te maken? Kijk dan even
op de website van worldservants.nl voor de projecten
en neem even contact op met de World Servants groep
in Waarder / Driebruggen.
Peter van Esschoten tel. 0348-501901 of mail
pjvanesschoten@gmail.com.
Max den Besten tel. 06 57857501 of mail
max.denbesten@hotmail.com

Locatie is in de PKN Gereformeerde Kerk te Waarder,
aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs € 12,50 inclusief koffie/thee.
U kunt kaartjes reserveren bij mij op 06-15641647 of op
mijn mailadres lenievanwijngaarden@hotmail.nl
Vriendelijke groet Lenie van Wijngaarden

