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Zondag 21-05-2017
Morgendienst m.m.v. Adonai
Dhr. D.J. Versloot
Ds. W.M. Schraven uit Lopik
Martin Mans
Johan Kooiman
Br. G. Kastelein
Nel en Aart van Drie
Lisette de Koning en
Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Bloemenfonds
Ellen Hagoort
Grada Hagoort

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
De zondagen hebben tussen Pasen en
Pinksteren vanouds een naam – zoals zingt,
bidt, juicht. Vandaag is het zondag rogate:
bidt. Onze gemeente zingt graag.
Bene cantat bis orat – goed zingen = dubbel bidden.
Dat staat centraal vanmorgen.
We heten het grootse koor Adonai uit Waddinxveen van
harte welkom!
En last but not least:
we vieren vanmorgen
ook het 40-jarig
organistenjubileum
van Martin Mans.
NB De dienst wordt geen gebed zonder end - na 5
kwartier kunnen we weer ons 's weegs.
Vanavond is er een ruildienst met de Gereformeerde
Kerk van Lopik.

Donderdag 25-05-2017
Hemelvaartsdag
Ds. D.J. Versloot
-Evert de Vries
-Br. A. v. Achterberg
Roos van Esschoten
Marina van Valkenburg/
Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even…..
Kerk
Zweo
Matthijs Kooi

Zondag 28-05-2017
??
Ds. G. den Hartogh
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Zr. W. de Vink
Ria/Nico v. Esschoten
Britt Bloemheuvel/
Nicole van Schaik/Brittney Pater
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Solidariteitskas
Zending
André Bandell

DONDERDAG:
MET ZONDER JEZUS
We vieren de hemelvaart van
Jezus. Jezus wordt verhoogd –
en wat betekent dat voor ons op
aarde?!
In een kerkdienst (van 50
minuten) staan we daarbij stil.
Korte metten dus!
KINDERNEVENDIENST 21-05
“Maria is ooggetuige”
Maria van Magdala is de eerste die de opgestane Heer
ziet. Ze is blij en gaat naar Jezus’ discipelen. Zij
geloven haar niet. Gelukkig verschijnt Jezus ook aan
deze mensen, zodat ook zij het zelf hebben gezien. Dat
helpt. Wij kunnen Jezus niet zelf zien met onze ogen.
Maar we mogen geloven wat Maria heeft gezien.
KINDERNEVENDIENST 25-05
“Jezus gaat … en blijft”
Jezus verlaat de aarde, zijn werk is af. Jezus mag nu
naar Huis, naar de hemel, naar zijn Vader. De
discipelen vinden dat natuurlijk jammer, maar ze
kunnen wel over Hem blijven praten met iedereen. Zo

blijft Jezus (door de Heilige Geest) bij ons op aarde,
terwijl Hij daar weg is..

Hartelijke groet, Cor en Marianne,
Corné, Sem, Niels en Anne van Baren.

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
22-05: Mw. C. Verwoerd-Boerefijn,
Papekopperdijk 11, 3464 HT Papekop, zij wordt 71 jaar.
25-05: Mw. S. van Vliet-van der Klis,
Burg. Doormanstraat 5, 3465 KD Driebruggen,
zij wordt 80 jaar.
25-05: Mw. M. van Selm-Kroon,
Westeinde 15, 3466 NK Waarder, zij wordt 83 jaar.
26-05: Dhr. G. Verwoerd, Papekopperdijk 11,
3464 HT Papekop, hij wordt 70 jaar.
26-05: Mw. C. v. d. Wetering-v.d. Klis,
Esdoornstraat 13, 3465 JL Driebruggen, zij wordt
71 jaar.
26-05: Mw. L. Hagoort- Zuidam, de Groendijck 21,
3465 JB Driebruggen, zij wordt 71 jaar.
Op Zijn hoogtepunt steeg Hij boven ons uit.
De armen omhoog geheven ging hij zegenend heen.
De koning van de Joden werd Koning van de hemel
Zijn waarheid moet worden doorgegeven.
Laat de liefde winnen, laten wij in Jezus naam
een rots zijn in een wankele wereld.
Met Geloof in onze rugzak zijn wij boodschappers van
Hem, Wie gelooft zal eens gaan, waar Hij is heen
gegaan.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

VAN DE WORLD SERVANTS
Barbecue
Allereerst onze WS-BBQ
op vrijdagavond 26 mei!
Heeft u zin in een gezellige
avond met vrienden,
bekenden en lekker eten?
Geeft u dan nu op bij
Brittney Pater of Max den
Besten vóór 19 mei.

OMZIEN
Grethus Kon (de Groendijck 32, 3466 NH) werd
afgelopen week geopereerd aan een bloeding tussen
zijn hersenvlies. Een heel spannende tijd voor hem
Nelleke en de familie. Heel dankbaar en blij zijn wij met
hen dat de ingreep goed is
verlopen en er geen complicaties zijn opgetreden. De
komende week zal hij nog
verblijven in het UMC, Heidelberglaan 100, 3584 CX
Utrecht.
Mirjam van Blotenburg (Wilhelminastraat 33, 28 11 TT
Reeuwijk) kampte maanden met hevige pijn vanwege
een niersteen. Binnenkort zou zij daaraan geopereerd
worden.
Gelukkig heeft de niersteen op natuurlijke wijze haar
lichaam verlaten en zijn we met
haar en haar gezin opgelucht en blij dat de operatie niet
nodig zal zijn.
UITZIEN
De komende maandagen is ds. Versloot niet bereikbaar
i.v.m. studiedagen rondom permanente educatie
rondom 'het joodse gebed', mystiek en bevinding.
Woensdag 24 mei: 20.00 uur
Extra Kerkenraadsvergadering
Beste gemeenteleden,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de "eigen kring" zijn
wij geen lid meer van deze kerk. Omdat we als gezin
(en zeker onze kinderen) steeds meer activiteiten
hebben in Oudewater hebben wij de keus gemaakt om
ons over te laten schrijven naar de PGO in Oudewater.
We hebben mooie dingen meegemaakt in Waarder en
zullen dat zeker niet vergeten.

E-mail:
brittneypater2000@gmail.com of
telefoonnummer Max: 06-57857501.
Datum: Vrijdagavond 26 mei 2017
Kosten: € 15,00 volwassenen en € 7,50 voor kinderen
tot 12 jaar. Exclusief drinken (€ 1,00 per consumptie)
Waar?
Familie Pater Prins Bernhardstraat 79,
3466 LS WAARDER
Hoe laat? 17.30 uur inloop. 18.00 start eten

Fietstocht
Zaterdag 17 juni hopen wij weer met een groep gezellig
te gaan fietsen! Deze keer fietsen we naar
Baambrugge.
De fietstocht wordt geheel verzorgd door de World
Servants.
Dit is inclusief diner na afloop.
De fietstocht is circa 100 kilometer. U kunt ook de
keuze maken om vanaf Baambrugge mee te fietsen.
Dit is circa 50 kilometer.
Wij zorgen ervoor dat u en uw fiets in Baambrugge
komen.
Wilt u meefietsen? Graag vóór 10 juni opgeven bij
Myrthe Griffioen of Isa de Koning.
E-mail: myrthe-griffioen@hotmail.com of
isadekoning@hotmail.com
Telefoonnummer
Myrthe: 06-10943226 of Isa: 06-21469807.
De kosten voor de fietstocht bedraagt: € 25,00.
U kunt zich natuurlijk ook laten sponsoren.
Ziet u het fietsen niet zitten? Dan kunt u ons sponsoren.
Datum: Zaterdag 17 juni 2017
Verzamelen: 08.00 uur bij de PKN Gereformeerde Kerk
Waarder

Vrijwilligersavond 30 mei 2017,
aanvang 19.30 uur
Opgeven kan nog tot morgen!!!!
Bij Heidi van Duuren, telefoonnr. 0348-502006
e-mail: scriba@pknwaarder.nl of bij
Jetty Bazuin, telefoonnr. 0348-501346,
e-mail: jetty.bazuin@gmail.com

Het ouderenreisje 2017
Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje
(65+), op D.V. zaterdag 3 juni gaan we naar de Tweede
Maasvlakte!
Dit is het nieuwste stukje Nederland in de Noordzee, als
uitbreiding van de Rotterdamse havens. In het
bezoekerscentrum drinken we een kop koffie of thee en
daarna varen we met een rondvaartboot door de
havens en zien daar de indrukwekkende
containerschepen vanuit de hele wereld en de
kolossale containerkranen om te laden en lossen.
Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of
rolstoel is dit uitje geschikt.
Vertrek rond 9.30 uur en terugkomst in Waarder rond
15.00 uur.
De eigen bijdrage zal 10 tot 15 euro bedragen.
Wilt u zich opgeven? Graag vóór maandag 29 mei, bij
Lenie van Wijngaarden: 06-15641647 of 502508.
Liever eerst meer info? Vraag het aan één van de
diakenen of kijk op het prikbord in het portaal van de
kerk.
Zaterdag 10 juni is
het weer zover, de
EO Jongerendag!
Uiteraard gaan wij er
weer naartoe.
Heb je zin om mee te
gaan, geef je dan via
jeugdouderlingen@pk
nwaarder.nl of 0648769609 (Dennis).
Wij hebben er zin in!
Bianca, Maartje &
Dennis
Speciaal programma voor jeugdleiders op de
EO- jongerendag
Ben je jeugdleider of lijkt het je leuk om meer te weten
over jeugdwerk, ga dan ook mee naar de EOjongerendag!
Er is een speciaal programma voor jeugdleiders met
uitdagende workshops, waarin je nieuwe inzichten krijgt
en praktische handvatten voor het jeugdwerk.
Geef je op via jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of
06-48769609 (Dennis)
INSTRUMENTAAL CONCERT MET TAKE FIVE
Op DV zaterdag 10 juni 2017 wordt in de
Gereformeerde Kerk (Dorp 24) te Waarder een
bijzonder instrumentaal concert gegeven door de
bekende formatie ‘Take Five’.
Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit),
Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet),
Marien Souten (orgel) en Jan Peter Teeuw (vleugel).
Het programma voor deze avond is zeer divers: lichtklassieke meesterwerken, populaire composities,
virtuoze solo’s, muziek ‘met een verhaal’, een
improvisatie op verzoek… Kortom: een gevarieerde
muzikale avond voor het hele gezin!
De groep ‘Take Five’ maakten in 2014 en 2016 twee
cd’s, die zeer goed ontvangen werden.
Beide cd’s werden genomineerd voor een Zilveren Duif
en kregen lovende recensies in de pers.
Het concert begint om 20.00 uur.
De deuren gaan een halfuur voor aanvang open.

De toegang is € 7,50 (kinderen gratis). Voor en na het
concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici.
Ook zijn er diverse bundels (instrumentale) bladmuziek
van Marien en Jan Peter te koop.
Hemelvaart
Toen Jezus naar de Hemel ging
dachten de mensen:
Waarom gaat Jezus van ons weg
nu wij Hem zo graag wensen?
Hij heeft hen toen gezegd
Ik ga daar plaats voor jullie maken,
als Ik hier niet meer ben
zal Ik van daar over je waken
en Hij beloofde ook nog
zoals Ik ben gegaan
zo zal Ik ook weer komen
‘k ben hier niet ver vandaan
en op het Pinksterfeest
dan zal Ik jullie sturen
de Heilige Geest,
dat zal niet lang meer duren.
Zo werd de Hemelvaart toch fijn
en horen we in kerken
Hij zal voor altijd bij ons zijn
ook als wij het niet merken.

