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Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Ds. A.P. de Graaf uit Lieren
Ds. H.P. de Goede Werkendam
Addo Dam
Piet van Rikxoort
Br.C. van Duuren
Nel en Aart van Drie
Alinda Kooistra/Marijke Kasius
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Eredienst en kerkmuziek
Kerk
André Bandell
Margriet Verdouw, Hoogeind 46

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.
Beloken Pasen – dat vieren we deze zondag waar in de
erediensten onder leiding staan van oud-predikanten
ds. de Graaf (1997-2004) en ds. de Goede
(1984-1996).
We heten hen weer hartelijk welkom in ons midden!
KINDERNEVENDIENST
Er is kindernevendienst.
Landelijke Collecte Eredienst en Kerkmuziek
Een vraag om over na te denken: wat hebben we als
gemeente minimaal nodig om het Evangelie te horen en
te delen in deze wereld? Sommige gemeenten in
Nederland zĳn zo klein geworden dat ze het
bijvoorbeeld zonder predikant moeten doen.
Het ontbreekt hen echter niet aan visie en creativiteit
om elkaar te blijven ontmoeten en een vitale gemeente
te zijn. Met elkaar dragen ze het pastoraat en iedere
zondag organiseren ze hun vieringen in kleine kring.

Zondag 30-04- 2017
Viering Heilig Avondmaal
Ds. D.J. Versloot m.m.v. Mannenensemble Woerden
Ds. D.J. Versloot
Martin Mans
Martijn v.d. Weerd
Br. P. Geerlof
Roos
Ilse Schakel en Karin Delfos
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Vorming en Toerusting
Frank van Duuren

De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine
gemeenten met materiaal, zoals preekschetsen en
liturgieën.
Klein, maar krachtig zĳn ook de kerken in Cuba.
Zij verlangen ernaar om samen hun geloof te beleven,
maar ze beschikken niet over een liturgie of liederen die
passen bĳ hun cultuur. Het trainingscentrum Centro
Kairos, partner van Kerk in Actie, ontwikkelt voor deze
gemeenten kerkmuziek en liturgische vormen die
passen bĳ de cultuur waar ze uit komen.
We vragen, met deze collecte, uw steun voor kerken in
Nederland en in Cuba. Helpt u mee? Bij voorbaat dank!
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
25-04: Mw. A.C. van Selm-Nap, Pr. Maximalaan 48,
3466 LN Waarder, zij wordt 88 jaar.
27-04: Mw. T.J. van Achterberg-Rijneveld, Pr.
Maximalaan 29, 3466 LP Waarder, zij wordt 99 jaar.
30-04: Mw. T.A. Hoogendijk-Valstar, Abeelhof 14,
3465 TL Driebruggen, zij wordt 72 jaar.
30-04: Dhr. J. de Vries, Pr. Bernhardstraat 56,
3466 LV Waarder, hij wordt 73 jaar.
Je kunt zwaaien en juichen voor aardse vorsten, maar
er is er slechts Eén Die alle hulde echt verdient.
Zijn Naam is God en Hem komt alle lof toe.
Leve de Koning. Hoera!
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN
Zondag stond er een schaapje in
de kerk ter gelegenheid van de
geboorte van Roos,
dochter van Jolanda Kastelein en
zusje van Saar en Guus, Hugo de
Vriesstraat 47, 3132 TG
Vlaardingen.
Van harte wensen wij hen geluk
met elkaar, evenals de grootouders, overgrootvader
Seeleman, overgrootmoeder Kastelein en familie.
Zieken
Joke Pater - Griffioen (Bernhardlaan 79, 3466 LS) moet
enkele weken het bed houden i.v.m. een hernia.
Van harte wensen wij haar sterkte en herstel...
In het ziekenhuis is zr. Hoogendoorn – Peijnse van der
Aa (Beatrixstraat 14, 3466 LP) opgenomen ter
observatie. Met haar, haar man en gezin hopen we van
harte dat zij rondom het weekeinde weer naar haar
vertrouwde thuis kan.
Terugblik
Afgelopen week was er in een
afgeladen volle Breepleinkerk de
presentatie van het boek
Ónderduikers op de orgelzolders
van de Rotterdamse Breepleinkerk,
geschreven door Anja Matser.
Het was een indrukwekkende
middag met inspirerende
toespraken door onder meer
burgemeester Aboutaleb en muziek
van Martin Mans.
Inmiddels trekt dit oorlogsmonument in deze maanden
alleen al 2000 jongeren, in klas- en groepsverband.
Bezoek Breepleinkerk zondag 7 mei as.
Zoals eerder beloofd, hopen wij op 7 mei as. weer een
bezoek te brengen aan de orgelzolder in de
Breepleinkerk te Rotterdam.
In deze dagen van (her)denken aan de 2e wereldoorlog
is het toepasselijk om met elkaar op deze locatie weer
stil te staan bij alle leed en ontbering die deze oorlog
met zich heeft meegebracht.
We willen ±13.30 uur vertrekken. Bij voldoende
deelname is het de bedoeling om weer met een bus te
gaan. Je kunt je opgeven op zondagmorgen 23 en 30
april, na afloop van de dienst bij de entree van de kerk.
Kan ook per email: nelgeerlof@gmail.com
Er wordt op die dag een bijdrage van € 5,- pp. gevraagd
voor het in standhouden van de orgelzolder.
De onkosten voor een eventuele bus is afhankelijk van
de deelname, maar zal rond de € 7,50 liggen.
Het is erg lastig en overwegend betaald parkeren daar
in de omgeving. Voor meer informatie zie de “Uit eigen
kring” van april of de website van de Breepleinkerk:
www.breepleinkerk.nl/orgelzolder
Belangrijke mededeling van de ZWEO.
Op zaterdagavond 20 mei zal er een concert gegeven
worden hier in de kerk voor het project "Shine".
Het doel van het concert is om mensen die
in moeilijke situatie zitten te bemoedigen, maar ook om
mensen wakker te schudden en de ogen te openen

voor de schrijnende mensenhandel die óók in
Nederland aan de orde van de dag is.
Jane Lasonder,( voor ons al bekend omdat zij en haar
gezin ook erg betrokken waren bij concerten van de
Continentals,) heeft heel wat meegemaakt in haar
leven, maar kwam uiteindelijk in goede handen
terecht. Jane heeft haar leven beschreven in een boek
"Jane". Heel indrukwekkend.
Nadat ze dit boek heeft gepresenteerd is Jane
begonnen met spreekbeurten....
indrukwekkende spreekbeurten over haar leven,
maar vooral over een boodschap van hoop.
Hoop voor een ieder die God wil leren kennen en een
ieder die in zijn of haar leven met Jezus wandelen.
Hierna volgde een tweede boek: "Red Alert" met
verschillende verhalen over mensenhandel, prostitutie
en uitbuiting. Jane wil door haar ervaringen in haar
eigen leven, iets extra's doen voor mensen in
onderdrukking, voor mensen die dagelijks stelselmatig
mishandeld en misbruikt worden. Hierdoor is
stichting "Red Alert Company" in het leven geroepen.
Via deze stichting is Jane actief met het geven van
presentaties en preekbeurten op scholen, in kerken en
bedrijven, bij overheid en politie over onrecht,
mensenhandel en prostitutie. De spreekbeurten
van Jane zijn indrukwekkend, zetten je aan het denken,
zorgen er misschien voor dat je overgaat tot actie én ze
geven hoop. Hoop voor een ieder, in elke situatie.
Extra bijzonder aan dit project is dat Jane en Arnold
Wienen een samenwerking zijn aangegaan met een
Engelse Christelijke Band: "The Plan".
Deze band komt in mei naar Nederland om samen met
het te vormen projectkoor "Shine", waar ook Corine
Broekhuizen uit Waarder in meezingt, een zestal
optredens te verzorgen. Zo ook deze avond.
Op deze avond zal Jane een spreekbeurt houden over
haar leven en zal er gezongen worden door het
projectkoor "Shine" . Omdat het een indrukwekkende
en heel confronterende avond zal worden, waarin Jane
vertelt over haar leven waarin te veel is gebeurd om
hier te beschrijven, is deze avond dan ook alleen
toegankelijk voor personen boven de 16 jaar.
Uiteraard is het mogelijk om haar boeken te kopen op
deze avond.
Wanneer:
zaterdag 20 mei 2017.
Aanvang concert: 19.30 uur
Tijdsduur:
ca 1,5 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar.
Toegang: gratis, maar er zal tijdens het concert een
collecte gehouden worden
Na dit concert is er voor een ieder gelegenheid om na
te praten over deze avond en koffie/thee te drinken in
de Schouw.
De ZWEO heet u van harte welkom op deze bijzondere
avond en hopen dat u massaal gehoor zal geven om
deze avond bij te wonen.
Onze hartelijke dank.
Via Jetty Bazuin kregen wij afgelopen week een gift van
iemand uit de gemeente van € 100,00. Dit geld zullen
wij gebruiken voor onze projecten die wij steunen in
India. Heel hartelijke dank hiervoor.
De ZWEO.

