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KERKDIENSTEN

Zondag 20-08-2017
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 27-08-2017
Bevestiging ambtsdragers

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

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Martin Mans
Martijn van der Weerd
Zr. J. Bazuin
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Karin Delfos en
Naomi v.d. Laan
Groep 1 t/m 6 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
André Bandell
William Kon, Bernhardstraat 7
Robin Pater, Bernhardstraat 79

Ds. D.J. Versloot
15.00 uur Afscheidsdienst Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van 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.
RONDOM DE DIENSTEN
Vandaag vieren we met elkaar de maaltijd van de Heer.
s' Morgens staan we stil bij de wijnstok en zingen een
nieuw lied op een bekende wijs daarover.
's Avonds alvast een verkenning van het nieuwe
jaarthema: Kom, zie en proef dat de Heer goed is –
naar Psalm 34. Van harte welkom!

Br. N. van Esschoten
Jannie/Aaldert/Nel/Aart/Ria
Linda Markus en Corine de Wit
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zweo
Bloemenfonds
Frank van Duuren

Hoort dat zo? Nee! Hij lijkt op een slechte herder, die
niet goed voor zijn schapen zorgt.
God heeft gezegd dat zijn straf zal komen en dat de
Judeeërs in een vreemd land zullen wonen.
Nu mag Jeremia zeggen dat God zelf een nieuwe
koning zal geven. Hij gelooft in God en zal proberen te
doen wat God graag wil. Hij zorgt dat het volk dichtbij
God leeft en dat de mensen elkaar helpen, rijk en arm,
jong en oud. Die koning is een goede herder. Jeremia
wijst hier naar de Here Jezus, de Goede Herder.
Avondmaalsproject:
Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden.

Vanmorgen staan we dankbaar stil bij het 50-jarig
huwelijk van Harry en Marijke Prang-Bronder
(Bernhardstraat 70 3466LV) en zingen het lied dat hen
een halve eeuw geleden vergezelde.
KINDERNEVENDIENST
“Jeremia kondigt een nieuwe herder aan”
De koning van Juda denkt en zorgt goed voor zichzelf,
maar heeft geen aandacht voor armen en mensen.

Het Inloophuis ondersteunt mensen die leven met
kanker én hun naasten.

De overtuiging is er dat lotgenotencontact en bewust
leven met de ziekte de kwaliteit van leven kan
bevorderen.
De deur staat open om lotgenoten en hun naasten op
het gebied van alle niet-medische zaken te
ondersteunen.
Er is een warm welkom voor een gesprek, een arm om
de schouder, voorlichting, lotgenotencontact, rust en
bezinning of juist afleiding.
Het Inloophuis is een vrijwilligersorganisatie en vrijwel
volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.
Wilt u bijdragen en het werk hierdoor mogelijk maken?

Zaterdagmorgen 26 augustus om 10.30 uur zijn we
allemaal van harte welkom in de kerk tijdens de
dankdienst t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Jan Wouter
en Joke Pater – Griffioen (Bernhardstraat 79, 3466 LS).
Samen met Brittney, Colin, Robin en Julian
zijn wij blij en dankbaar.
(M.m.v. Martin Mans, ouderling van dienst Henny
Steenbergen)
Na afloop staat er koffie met lekkers klaar voor
iedereen.
Jarig:
25-08: Dhr. A. van Drie, Hof van Waarder 49, 3466 NS
Waarder, hij wordt 73 jaar.
26-08: Mw. G.J. Hagoort-Kon, de Groendijck 39, 3466
NJ Waarder, zij wordt 71 jaar.
27-08: Mw. E. den Boer-den Boer, Gr. Jacobastraat
32, 2415 AX Nieuwerbrug, zij wordt 76 jaar.
Als vooruit kijken je zorgen baart, achterom kijken je
pijn doet, kijk dan omhoog, God zal je helpen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Meer info? www.inloophuislevenmetkanker.nl
Bevestiging/afscheid ambtsdragers:
De kerkenraad is blij en dankbaar dat zij een aantal
mensen bereid hebben gevonden om zitting te nemen
in de kerkenraad:
Gerrit de Koning Sr./Wim van Duuren/Hanny de Koning
als ouderling (Arie van Achterberg en Jetty Bazuin
hebben besloten nog 1 jaar te blijven als ouderling)
Joke Postma als diaken (Heleen van Tol heeft besloten
nog 1 jaar te blijven) Jan de Groot als ouderling
kerkrentmeester (Nico Groot heeft besloten nog 1 jaar
te blijven)
Tim van Os als jeugdouderling
Aftredend zijn:
Co van Duuren, Mijnie van Esschoten en Rob Kastelein
als ouderling.
Rineke Bode als diaken, Rien Schakel als ouderling
kerkrentmeester en Bianca de Koning als
jeugdouderling:
De bevestiging en tevens afscheid van de
ambtsdragers zal plaatsvinden op 27 augustus in de
morgendienst.
UIT DE GEMEENTE
Jubileum:
21-08-2017 zijn Chris en Jenny Hagoort-Verhoef,
Kerkweg 18, 3465 JJ Driebruggen, 25 jaar getrouwd.
26-08-2017 zijn Jan Wouter en Joke Pater-Griffioen,
Pr. Bernhardstraat 79, 3466 LS Waarder, 25 jaar
getrouwd.
Vrienden, ik dank God altijd voor jullie. Ik kan niet
anders, want er is een goede reden voor. Jullie geloof
wordt namelijk steeds sterker en jullie gaan steeds
meer van elkaar houden (2 Thessalonicenzen 1:3)
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN
Geboren
Daan, zoon van Mark en Marina van ValkenburgKastelein, broertje van Rick en Thijs, Oosteinde 8,
3466 LA Waarder.
Wij wensen hen van harte geluk onder Gods zegen.
Afgelopen week kwamen Sven en Vera Kasius, zoon
en dochter van Dennis en Marijke Kasius – Krist en
zusje en broertje van Elin en Jens (De Groendijck29,
3465 JB) thuis.
Wij wensen hen en hun familie van harte geluk met
elkaar onder de zegen van God.
William Kon, Bernhardstraat 7, 3466 LR en Robin
Pater (Bernharstraat 79, 3466 LS) zijn weer terug uit
het ziekenhuis. Met hen zijn we dankbaar dat de
operatie is geslaagd
UITZIEN
Uitje kerkenraad dinsdagavond vanaf 17.45 uur
Opstandingskerk, Woerden.
Woensdagavond in de Schouw:
19.45 uur vertrekkende ambtsdragers
20.30 uur nieuw aantredende ambtsdragers
VRIJDAG – Allen welkom!!!!!
Activiteit voor de jeugd op 15 september
(startweekend)
We willen het nieuwe seizoen spectaculair starten met
elkaar! We gaan dit jaar naar de Uithof, waar we gaan
skiën en ... de rest verklappen we nog niet.
Zorg ervoor dat je warme kleren mee hebt voor het
skiën en handschoenen. En neem ook je zwemspullen
mee. We vertrekken om 18.30u en om 24.00u is het
programma afgelopen.
Voor wie? Jeugd vanaf de middelbare school.
Geef je voor 1 september op via
jeugdouderlingen@pknwaarder of stuur een berichtje
naar Maartje: 0620253957

