
  

 
     

Scriba:   scriba@pknwaarder.nl 
Beheerder:   telefoon: 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl 
Koster:   koster@pknwaarder.nl 
Beamerteam:   beamerteamwaarder@gmail.com 
Nieuwsbrief  te lezen op:  www.pknwaarder.nl  
Vrijwillige hulpdienst  (wdvrijwilligersdienst@gmail.com) 
 
 
KERKDIENSTEN  Zondag 22-07-2018  Zondag 29-07-2018 
    

Voorganger  (09.30 uur) Dhr. C.G. Hoogendoorn uit  Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk 
Amersfoort   

Voorganger (18.30 uur) Mw. Dr. M.W. Gerhrels uit   Ds. J.B. Mulder uit Hilversum 
Amsterdam 

Organist (09.30 uur)  Krijn Wijland   Arie Schueller 
Organist (18.30 uur)  Arie Schueller   Arie Schueller 
Ouderling van dienst  Jan de Groot   Jetty Bazuin 
Kosters   Nel en Aart van Drie  Jannie en Aaldert Kon 
Crèche   Angelique Hoogendijk, Michele  Lisette de Koning, Heleen Ruizendaal, 

Flinterman en Nicole van Schajik Naomie van der Laan 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Kerk    Jeugd 

2
e
 collecte  Bloemenfonds   Solidariteitskas 

Beamteam  Carl Griffioen   Sven de Koning 
Bloemen uit de kerk  Evert de Vries, organist, 
   
KERKDIENSTEN  Zondag 05-08-2018  Zondag 12-08-2018 
       Avonddienst - Zangdienst 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. A.P. de Graaf  uit Lieren Dhr. J.P. Karstens uit Leiden 
Voorganger (18.30 uur) Ds. E. Schuddebeurs  Ds. W.P.H. van der Hoeven 
   uit Houten   uit Amersfoort 
Organist (09.30 uur)  Evert de Vries   Krijn Weiland      
Organist (18.30 uur)  Piet Rikxoort        
Ouderling van dienst  Nico van Esschoten  Juus van Diejen      
Kosters   Gea en Teus Lodder  Roos van Esschoten   
Crèche   Wil Kastelein, Tiny Schouten en Mirjam en Jenny van Blotenburg, 
    Martine Wichers   Brittney Pater 
Kindernevendienst  Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6  Groep 1 t/m 5 en basiscatechese 
Kinderlied  Wij gaan voor even uit elkaar Wij gaan voor even uit elkaar    
1

e
 collecte  Kerk    Kia zending (landelijk) 

2
e
 collecte  Orgelfonds   Zweo   

Beamteam  Ellen Hagoort   André Bandell 
 

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. 
 
Vakantie. 
Plannen worden gemaakt, reisschema’s overdacht. Hoe 
lang gaan we op vakantie? Waar gaat de reis naartoe? 
Allemaal vragen die een antwoord verlangen.  
Zo ook de vraag wie er aan het hoofd van jouw 
‘levensreis’ staat.  

Misschien wel een goed onderwerp om op vakantie 
over na te denken en met elkaar over te spreken.  
Waar ter wereld je ook bent. 
Ga met God! 
Allen een hele fijne vakantie en een behouden 
terugkeer. 
 
Kindernevendienst: 
22-07: 
“Israël en de volken samen in Christus” 
Paulus zegt: Gods liefde is niet pas op Pasen en 
Pinksteren begonnen. Daarvoor koos God Abraham uit 
om uit te groeien tot het volk Israël.  God koos Israël uit 
om daarin zijn Zoon, de Verlosser geboren te laten 
worden.  
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Daarom zegt Paulus: wie in Christus gelooft, hoort bij 
dat verbond van Gods liefde. Ook al ben je  geen Jood, 
je hoort er helemaal bij. God koos ook jou uit. Zo groot 
is zijn liefde. Israël en de andere volken, alle mensen 
die in Christus geloven, mogen samen de kerk vormen. 
 
29-07: 
“God doet meer dan wij kunnen bidden” 
Paulus zegt in zijn brief dat samen bidden prachtig is. 
Je dankt God voor wat Hij je heeft gegeven. Je vraagt 
of Hij je wil helpen zijn woorden goed  te begrijpen en 
dicht bij Hem te leven. Dat God je helpt om goed te 
kiezen wat je iedere dag moet doen. Dat je thuis en op 
school en bij het spelen zijn kind bent.  
Maar zal dat ook lukken? Ja, zegt Paulus, als je samen 
dankt dat God van je houdt en bidt dat jij van Jezus 
houdt en elkaar helpt bij het geloven, dan is God daar 
blij mee. 
Dan geeft Hij daarover zijn zegen: Hij zorgt ervoor dat 
het nog beter lukt dan wij kunnen dromen. 
 
05-08: 
“Leven voor Christus” 
Jezus is onze Verlosser. Hij heeft in onze plaats 
geleden, is gestorven en opgestaan. Niemand  van ons 
kan dat. Jezus is ook ons voorbeeld.  
In woorden en daden heeft Hij laten zien welke keuzes 
wij in het dagelijks leven 
moeten maken.  
Paulus schrijft dat onze geest en denken voortdurend  
vernieuwd moeten worden omdat we Christus hebben 
leren kennen. Daarna noemt hij voorbeelden als een 
leugen, vastzitten in boosheid, luiheid en vuile taal. 
Jezus heeft ons geleerd hoe we die kunnen bestrijden 
en anders kunnen zijn. Hoe wij als gelovigen het 
verschil kunnen maken. 
 
12-08: 
“Gods wapens voor ons” 
Paulus vertelt dat God ons ook een uniform geeft. Hij 
vergelijkt dat met een soldaten uniform. Om tegen Gods 
vijand te kunnen vechten hebben we waarheid, 
gerechtigheid, inzet, geloof en verlossing nodig. God wil 
ons die geven en wij moeten ze dankbaar aannemen. 
En dan achter Jezus aan naar de overwinning! 
 
Met elkaar aan tafel 
Vrijdag 10-08-2018 gaan we “Met elkaar aan tafel”  
in de Schouw. 
De maaltijd voor 
alleenstaanden/ 
alleengaanden begint 
om 18.00 uur en 
duurt tot  20.00 uur.  
Bijdrage € 6,00 per 
persoon. 
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen 
tot woensdag 08-08 bij  
Heleen van Tol, tel: 0348-502564 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep voor de kindercrèche. 
Na ruim 25 jaar als coördinator te zijn geweest voor de 
kindercrèche van onze kerk, wil ik hier nu mee gaan 

stoppen. 
Dus zoek ik  iemand die deze taak 
wil en kan overnemen. 
Lijkt het je leuk, heb je zin en tijd 
neem dan contact met mij op zodat ik 
het e.e.a. kan vertellen wat voor werk 
dit inhoud, telefoon  nr. 0348-502021 

of per mail: wilkastelein@gmail.com  
Wil Kastelein 
 
Kluswerk 
Inmiddels hebben we een begin gemaakt met het 
verbouwen van ons huis.  
We hopen na onze vakantie verder te gaan met 
klussen.  
Vind je het leuk om te schuren, schilderen of sauzen en 
ben je er handig in? En vind je het leuk om ondertussen 
met ons kennis te maken? Dan ben je van harte 
welkom op de Meester van Loostraat 7. Vanaf 30 juli 
kunnen we zeker wat hulp gebruiken. Als je een mailtje 
stuurt naar: marlies.jeroen@versatel.nl, dan nemen we 
contact op. Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd, 
alvast bedankt! 
Hartelijke groet, 
Marlies en Jeroen de Jong 
 
 
 


