
  

 
     
Scriba:  e-mail: scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:    e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:    e-mail: koster@pknwaarder.nl 
Beamerteam:    e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com 
Nieuwsbrief  te lezen op:   www.pknwaarder.nl  
Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 

     
 
KERKDIENSTEN  Zondag 20-05-2018  Zondag 27-05-2018  
   Pinksteren m.m.v. 
   Interkerkelijk koor “Op Weg”    

Voorganger  (09.30 uur) Ds. J.A. Compagner uit Woerden Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra uit Driebergen   
Voorganger (18.30 uur) Ds. Y.M.H. Hsu uit Baambrugge Mw. N. Rijneveld-Schep uit Lopik  
Organist (09.30 uur)  Arie Schüller   Martijn van der Weerd 
Organist (18.30 uur)  Martijn v.d. Weerd  Piet Rikxoort 
Ouderling van dienst  Henny Steenbergen  Wim van Duuren 
Kosters   Ria en Nico van Esschoten Gea en Teus Lodder 
Crèche   Linda Markus, Corine de Wit,  Angelique Hoogendijk, Michelle Flinterman, 
    Dianne v.d. Broek, Karin Delfos Britt Bloemheuvel 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 4 en 4 t/m 6  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese 
Kinderlied  Lied 683: 'T is feest vandaag,  Wij gaan voor even uit elkaar 

't is pinksterfeest.     
1

e
 collecte  Kia zending (LC)   Kerk 

2
e
 collecte  Kerk    Bloemenfonds 

Beamteam  Carl Griffioen   André Bandell 
Bloemen uit de kerk  Mw. Zuidam, wijk 9 
  Wim de Boevere, (Jetty brengt weg) 
  

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. 
 
RONDOM DE DIENSTEN 
En nu is het Pinksteren. Hij liet ons niet alleen, ook al 
ging hij weer terug naar de hemel. Nee, tien dagen na 
zijn hemelvaart gaf hij ons zijn Geest. De Heilige Geest 
is en blijft bij ons. Heel dichtbij, in ons leven, in ons hart. 
Om ons aan te moedigen om vol te houden en ons te 
troosten totdat hij nog eenmaal zal terugkomen.  
Dat is Pinksteren! Zo trouw is God! En daarmee is de 
cirkel rond. 
 
Pinksterfeest, 
feest van de Geest 
die koude harten verovert 
in vuur en vlam omtovert 
als Hij er woning neemt 
 
Pinksterfeest, 
feest van de Geest 
die zo dichtbij blijft wonen 
tot het uur daar is gekomen 
van het grote Bruiloftsfeest 

In de morgendienst zal het interkerkelijk koor "Op Weg" 
uit Schoonhoven haar medewerking verlenen in deze 
dienst geleidt door Ds J. Compagner uit Woerden 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie  
te drinken in de Schouw.  
U bent allen van harte uitgenodigd. 
Namens De ZWEO. 
 
Bloemlezing 
Pinksteren 2018 
Smeulend onder as, bijna uitgegaan. 
Door het waaien van de Geest wakkert het weer aan. 
Onuitblusbaar vuur, ongekende kracht. 
Wil voor ons een baken zijn, 
Waakvlam in de nacht. 
Pinksteren: kleur rood. 
Houtblokken bijna gedoofd, 
Maar door het vuur van de Geest weer in vlam gezet. 
Het boeket: vormt een gemeenschap van geloof. 
Dat door het vuur van de Geest is samengesmeed. 
Lichtjes: het licht van de Geest gaat als een vlam 
Met een ieder van ons de wereld in. 
 
Kindernevendienst: 
“Samen spreken over God” 
Jezus is naar de hemel gegaan. De leerlingen verliezen 
hun Meester. Maar op Pinksteren blijkt de Geest van 
Christus iets veel groters te kunnen. Mensen uit allerlei 
landen, met verschillende talen, worden één.  

 
 

Nieuwsbrief 
 
Zondag 20-05-2018    

                     
Kleur:   Rood 
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De apostelen spreken in vreemde talen. In Babel 
ontstond de spraakverwarring door de zonde, nu gaan 
mensen elkaar weer begrijpen door hun Verlosser, 
Jezus Christus. 
Als mensen gericht zijn op God vormen zij samen de 
kerk, hoe verschillend ze ook zijn.  
 
Pinkstercollecte 20 mei 2018  
Versterk de kleine kerken in Bangladesh 
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot 
de armste bevolkingsgroepen.  
Met het Mymensingh church care program ondersteunt 
de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in 
Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen 
voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en 
bijbelonderwijs voor volwassenen en 
huiswerkbegeleiding voor kinderen.  
 
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld 
naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra 
geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. 
Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt 
om trainingen te volgen.  
Ze leren bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een 
koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten.  
Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de 
armoedegrens .  
Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk 
in Actie of maak uw bijdrage over via  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Pinksterzending.  

 
Meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/onderwĳsbangladesh  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank namens de ZWEO commissie. 
 
Geschenk aan Oraniënbaum 
Volgende week gaan er mensen uit Waarder en 
Nieuwerbrug op bezoek bij onze partnergemeente 
Oraniënbaum.  
De kindernevendienst heeft erg zijn best gedaan om 
een mooi geschenk voor de kinderen in Oraniënbaum 
te maken.  
Het resultaat kunt u tijdens het koffiedrinken na de 
dienst in de Schouw bewonderen. 
 
AVG 
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen heeft de 
Europese Unie een algemene verordening 
gegevensbescherming aangenomen, welke vanaf 25 
mei aanstaande van toepassing gaat worden. 
Op grond van deze verordening krijgt u meer 
zeggenschap over uw persoonsgegevens.  
Een organisatie die werkt met persoonlijke gegevens, 
zoals bv kerkgenootschappen, moeten nu aan allerlei 
verplichtingen voldoen om de privacy te waarborgen.  
Daarom vertellen wij u hierbij wat de kerk zoal noteert 
en wat ze ermee doet. 
 
Dit staat er geregistreerd bij het kerkelijk bureau: 
Naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
soms e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats,  
burgerlijke staat, plaats in het gezin, huwelijksdatum, 
huwelijkspartner c.q. levenspartner, kinderen, wanneer 

binnengekomen in de kerkelijke gemeente en verder 
doopdata en belijdenisdata. 
 
Wat gebeurt er met de gegevens: 
- De dominee, pastoraal werker, scriba, ouderling,  
  diaken en bezoekmedewerkers krijgen op deze manier  
  de lijsten met gegevens, zoals naam, adres, 
  woonplaats en eventueel de leeftijd. 
- De gegevens worden gebruikt voor het selecteren van 
  jubilea, aandacht voor zieken, het bezorgen van 
  kerstattenties en verjaardagen om hieraan in de 
  kerkelijke gemeente aandacht te schenken. 
- Er worden diverse lijsten voor activiteiten gebruikt op 
  bijvoorbeeld leeftijd om leden uit te nodigen 
  uitnodigingen voor een bepaalde categorie, zoals 
  catechese, club, kindernevendienst e.d. 
- Adressen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de 
  kerkelijke bijdragen. 
  
Vanaf 25 mei a.s. zal de nieuwsbrief, waar persoonlijke 
gegevens in staan, in aangepaste versie op de website 
worden geplaatst en volledig worden  aangeboden als 
papieren versie in het kerkgebouw. 
 
Ook zullen voor 25 mei a.s. alle foto’s, met herkenbare 
gezichten, van de website worden verwijderd. 
 
De kerkenraad 
 
 


