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Zondag 29-01-2017
’s Morgens - Doopdienst

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
René van der Hoef
Martijn van de Weerd
Zr. M. van Esschoten-Uittenbroek
Jannie en Aaldert Kon
Alinda Kooistra, Marijke Kasius,
Leon Seeleman, Naomi v.d. Laan
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Catechese Educatie
Carl Griffioen
Dhr. en Mw. Neuteboom, Maximalaan 36

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Kees Romijn
Johan Kooiman
Br. T. Kloosterziel
Roos van Esschoten
Linda Markus en Corine de Wit

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
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.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE DIENSTEN
Van harte welkom!
Vandaag vieren we
Maaltijd van de Heer.
We volgen het rooster
kindernevendienst en
Johannes 4 – De
vrouw en Jezus.
Over dorst en
over verleden en

met elkaar de
van de
staan stil bij
Samaritaanse
verkwikking,
toekomst...

Vanavond is er voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal. In deze verdiepingsdienst staan we stil bij
beschermengelen... Een ontdekkingstocht!
Volgende week is er 's morgens een eredienst waarin
Lisa Oostendorp en Evi van Lindt de Heilige Doop

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Missionair werk en Groei
Kerk
Sven de Koning

mogen ontvangen. We kijken met de ouders en familie
én als gemeente uit naar een feestelijke dienst.
KINDERNEVENDIENST
“Nikodemus komt bij Jezus”
Jezus krijgt ’s nachts bezoek. Dat is een beetje vreemd,
vinden jullie niet, want ’s nachts hoor je te slapen.
Nikodemus wil graag met Jezus praten, maar hij wil niet
dat andere mensen hem zien.
Stiekem, als het donker is, gaat hij naar Jezus.
Jezus vindt het niet erg en geeft hem antwoord op zijn
moeilijke vragen. Het belangrijkste dat Nikodemus leert
is: geloof in Mij!
Avondmaalscollecte 22 januari: Stichting De Hoop
De Hoop is een evangelische ggz-instelling die hulp
biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met
psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen.
Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out,
depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving,
rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving.
De Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp,
ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in
een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of
beschermd wonen.

Ook helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden.
Door bezuinigingen komt het werk steeds meer onder
druk te staan.
Wilt u bijdragen? De diaconie beveelt deze collecte van
harte bij u aan. Meer info? www.dehoop.org
Tweede collecte 22 januari: Landelijke collecte
Catechese en educatie
Veel kerken zoeken naar de juiste vorm voor catechese
en kloppen met hun vragen aan bij JOP,
jeugdorganisatie van de Protestantse kerk.
Met vragen zoals: Hoe zorg ik dat catechese weer leuk
is, maar ook leerzaam?
We willen iets nieuws, maar welke methode moeten we
kiezen? Jongeren hebben het druk.
Hoe zorgen we dat ze weer op de catechese komen?
JOP helpt kerken bij deze vragen. Door trainingen,
advies en het ontwikkelen van materiaal.
Catechese in de plaatselijke kerk is van groot belang,
met uw steun kunnen wij deze uitdaging aan!
Helpt u mee? Bij voorbaat dank!
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
20-01: Dhr. J.A. de Jong, Lindenlaan 5, 3465 JN
Driebruggen, hij wordt 70 jaar.
27-01: Dhr. M. Lijzenga, W. Poolmanstraat 9, 3465 JW
Driebruggen, hij wordt 73 jaar.
De vreugde die de Heer je geeft, is je kracht (Nehemia
8:10) Van harte gefeliciteerd
OMZIEN
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie voor
onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
Corrie Zuidam – Streefland (Maximalaan 35,
3466 LP) is weer thuis na een opname in het
ziekenhuis vanwege longontsteking,
Van harte wensen wij haar een goed verder herstel.
Alie van der Neut – Zondag (Bernhardstraat 23,
3466 LR) kwam vorige week weer thuis voor verder
herstel en zij ontving vorige week de kerkbloemen.
Met haar zijn wij dankbaar voor een geslaagde operatie
aan haar knie.
Mirjam van Blotenburg – Baas (Wilhelminastraat 33,
2811 TP Reeuwijk) onderging donderdag een ingreep
vanwege een niersteen.
Van harte hopen wij dat het gewenste en gehoopte
resultaat heeft gehad en wensen haar een goed herstel.
Jan Neutenboom (Maximalaan 36, 3466 LN)
onderging een ingreep in het ziekenhuis.
Met hem zijn wij dankbaar dat de operatie geslaagd is.
Nely Neutenboom – Lindhout heeft behoorlijk aan
gezichtsvermogen moeten inleveren door een
oogziekte waardoor zij inmiddels mensen niet herkent
en dus ook niet kan groeten.
De bloemen zijn voor hen, bedoeld als een hart onder
de riem.

Nog zegt Jezus: “Ik ben met u alle dagen
Vrees niet, ik blijf altijd met u begaan
Kom dan maar gerust achter mij aan
Als het moeilijk wordt, zal ik u dragen.”
Marius Kastelein Julianastraat 24, bedankt iedereen
voor het meeleven d.m.v. kaarten en bezoeken.
Het was hartverwarmend.
Project Rwanda.
Afgelopen zondagmorgen (15 januari) hebben Ds. Rik
en Caroline Mager een presentatie gehouden over het
werk dat zij de komende 6 jaar gaan doen in Rwanda.
Wij als ZWEO zijn deelgenoot geworden van hun
project en zullen financieel een gedeelte bijdragen aan
het werk dat zij daar gaan doen.
Maar ook u kunt persoonlijk bijdragen aan het werk van
Rik en Caroline.
Als u daar afgelopen zondag nog geen flyer voor hebt
meegenomen, kunt u dat alsnog doen.
Enkele commissieleden van de ZWEO zullen na de
ochtenddienst hiermee bij de uitgang staan.
Neem deze flyer mee, zodat u thuis alles nog eens op u
gemak door kunt lezen.
Laten wij deze twee jonge mensen, die alles hier
achterlaten om in Rwanda mensen te helpen, met liefde
ondersteunen
en geven van onze overvloed, als teken van hoop en
verbondenheid. Geloven is delen......juist nu!
Namens de ZWEO commissie.
AGENDA:
Zondag 22 januari: 20.00 uur:
18+-kring in de consistorie
Maandag 23 januari is ds. Versloot overdag afwezig
i.v.m. permanente educatie aan de VU in Amsterdam
Maandag 23 januari 20.30 uur:
Doopgesprek Meidoornlaan 15
Dinsdag 24 januari 20.00 uur:
Overleg jeugdouderlingen en predikant
Woensdag 25 januari 09.00 uur:
Morgengebed in de Petruskerk, Woerden o.l.v.
ds. Versloot
Donderdag 26 januari:
09.00 uur en 20.30 uur kringen kijk op de preek in de
consistorie
Donderdag 26 januari: 19.30 uur Tienercatechese
Vrijdag 27 januari: 20.00 uur avond met muziek en
levende personages rondom 500 protestantisme in de
Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat te Woerden m.m.v.
Catharina von Bora, Johannes Calvijn, Hendrik de
Bakker (broer van martelaar Jan), Arminius e.a.
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.
Actie kerkbalans 2017 van 21 jan. t/m 5 feb.
Vanaf 21 januari komen de kerkbalanslopers weer
bij u aan de deur,

Naast de actie kerkbalans treft u ook een informatiebrief
aan over de giftenregeling (ANBI) en een
enquêteformulier.
We vragen u deze even serieus te bekijken en in te
vullen. Dit alles wordt dan gelijktijdig weer bij u
opgehaald.
U mag het natuurlijk ook per e-mail aan uw
wijkrentmeester doorgeven.
Voor de giftenregeling (ANBI) wordt een ‘’spreekuur’’
gehouden op donderdag 26 januari a.s. vanaf 20.00 uur
in de Schouw.
Daar zullen de kerkrentmeesters en de boekhouder uw
vragen beantwoorden.
College van Kerkrentmeesters.
Commissie Kerk & Israël Woerden
Bijeenkomst Donderdag 26 januari 2017
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden
Aanvang 20.00 uur
Prof. dr. Cees den Heyer ‘Zonder Israël geen toekomst’.
Israël-thema-avond
Joden en Israël in de geschiedenis van de
christelijke kerk
Spreker: Ds. Kees Kant, Predikant in Katwijk aan Zee.
Donderdag 2 februari 2017 in Gebouw ’t Anker,
Pastorieplein 2, Bodegraven, Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Van harte welkom.
Contact: Israelengemeentebodegraven@gmail.com
5 februari jeugddienst
Thema: Heilige Herrie!
Spreker:
Jeugdwerker Corjan Matsinger
Muziek: Route77
Het belooft een interactieve dienst te
worden waarin Corjan ons aan de
hand van bekende popmuziek
meeneemt op een interessante reis
voor jong en oud. We verwachten
een Top 2000-en-geloof gevoel!
Na de dienst is er weer Chillout!
voor de jeugd om nog lekker na te
genieten van de Heilige Herrie en deze nog verder te
ervaren!
AANVULLENDE INFORMATIE EXCURSIE
BREEPLEINKERK
Zondag 5 februari
zijn wij welkom in de
Breepleinkerk.
Al om 14.30 uur
worden wij verwacht,
dus we vertrekken
om 14.00 uur vanaf
de kerk, waarna wij
ontvangen worden
in een speciale
expositieruimte,
een korte
documentaire kijken,

spullen en foto's bezichtigen afkomstig van de
orgelzolder inde tijd van de Tweede Wereldoorlog.
Voor de lenigen is er daarna de gelegenheid om zelf de
ladder op te lopen en de zolder met eigen ogen en/of
camera te aanschouwen.
Daarna drinken we koffie en thee met elkaar (gratis
voor wie vriend van de stichting de orgelzolder en de
Breepleinkerk is of wordt) en kunnen we om 17.00 uur
een zangdienst bijwonen in de kerk waaraan de Martin
Mans Formation, Martin Mans en ds. Erick Versloot
meewerken.
Op een intekenlijst in de voorhof van de kerk kunt u zich
aanmelden en ook of u met eigen vervoer en eventueel
nog ruimte voor passagiers reist. De kosten: een
vrijwillige bijdrage met als richtlijn 5 euro p.p. om de
kerk en haar verhaal in stand te houden.
Commissie Vorming en Toerusting
Om alvast te noteren
Dinsdag 7 februari groothuisbezoek in Driebruggen
World Servants eetcafé
Zaterdag 11 februari is het weer zo ver, het jaarlijkse
eetcafé van World Servants.
Deze avond kunt u weer genieten van een
wereldmaaltijd van World Servants.
De kosten bedragen € 15,- per persoon voor
volwassenen en € 7,50 per persoon voor kinderen,
exclusief drankjes. Opgeven kan bij fam. Kon
(0348-501561) of fam. Soeters (0348-502050).
Inloop is tussen 17.30 uur en 18.00 uur in de PKN
Gereformeerde Kerk hier in Waarder. We zien jullie
dan!
Opwekkingsweekend Pinksteren
Het duurt nog even, maar in het Pinksterweekend van
2 t/m 5 juni is weer het Opwekkingsweekend in
Biddinghuizen.
Het is een weekend vol met samenkomsten,
zangdiensten en veel ontmoetingen.
Het thema dit jaar is: `Gods Geest geeft lev`.
Vorig jaar zijn we met een aantal gemeenteleden een
compleet weekend geweest en iedereen die is mee
geweest kon aan het eind beamen dat het een
prachtige ervaring was.
Hierbij doe ik een oproep. Wil je ook eens ervaren hoe
het is om met 50.000 man te zingen, God groot te
maken, en wil je een heel weekend mee, geef je dan op
bij mij. Graag voor 28 januari, zodat we kunnen kijken
of we een groep kunnen vormen en ons 1 februari als
groep op kunnen geven.
Met vriendelijke groeten Sonja Seeleman,
Tel: 502565

