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Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Koster
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Ds. D.J. Versloot, Afsluiting VBC
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Tjeerd Kiers
Piet van Rikxoort
Zr. W. de Vink
Roos van Esschoten
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
Sven de Koning
Fam. den Boer, Esdoornstraat 9

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
René v.d. Hoef
Arie Schueller
Br. C.v.d. Wind
Jannie en Aaldert Kon
Britt Bloemheuvel en Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Hervormingsdag
Thomas Romers

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 EREDIENST
Vanmorgen is er de afsluiting in de ochtenddienst van
de vakantiebijbelclub.
We kijken dankbaar terug op een goed bezochte
opening op zondagmiddag met 150 aanwezigen
waaronder 75 kinderen, maandag meer dan 50,
dinsdag zelfs bijna 70 kinderen en 20 jongeren en
volwassenen als enthousiaste leiding.
Van harte welkom!

KINDERNEVENDIENST
“Berouw: anders worden?”
Als Jozef zijn broers weer ziet wil hij weten of ze spijt
hebben dat ze hem vroeger als slaaf verkocht hebben
en hun vader bedrogen hebben. Jozef wil uitproberen of
ze van hun fouten geleerd hebben. Daarom is hij zo
streng en eist hij dat ze zijn jongste broer Benjamin
meenemen naar Egypte om te bewijzen dat ze geen
spionnen zijn. Zorgen ze wel goed voor hem?
Of hebben ze een hekel aan hem?
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Zieken:
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie onbepaalde
tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
Wij leven mee met Johanneke den Boer-Pak
(Esdoornstraat 9, 3465 JL) en haar gezin en familie.

Jarig:
24-10: Mw. De Bruin-Demeris, Kaarde 2a,
Appartement 354, 2811 PZ Reeuwijk, zij wordt 91 jaar
25-10: Mw. G.J. Mook, Pr. P. Christiaanstraat 10,
3466 NP Waarder, zij wordt 78 jaar.
Het is God die jou gegeven heeft een dag als deze,
dat jij leeft.
Gedenk en vier daarom met vreugd, dat Hij zich over
jou verheugt.
Het mooiste cadeau dat je krijgen kunt, is dat iemand je
werkelijk Leven gunt.
Van harte gefeliciteerd.

VOOR JONGEREN: 14-18 JAAR:
DONDERDAG 19.30-20.30
Een groep jongeren heeft zich al gemeld voor de
catechese voor tieners. Dat pakken we op.
Op donderdagavond van 19.30-20.30 uur in het
jeugdlokaal van de Schouw olv ds Versloot.
We beginnen 27 oktober en dan wekelijks tot en met 8
december.
Let op: de jongeren worden niet persoonlijk
uitgenodigd, dus medewerking van de ouders is
een noodzaak – hoort, zegt het voort!

NIEUWE KRING: OUDE VRAGEN; NIEUWE
ANTWOORDEN?!
Als je geloven niet eenvoudig vindt in deze tijd.
Als je soms vragen hebt zonder antwoord. Voor ieder
die op zoek is naar antwoorden op vragen in deze tijd.
Voor ieder die de oude geloofswoorden wil bekijken in
het licht van een nieuwe tijd. Wat kun je er nu mee?
We gebruiken de bestseller 'de Doornse
catechismus' waarin predikanten van
deze tijd in korte stukjes met uitleg,
achtergrond maar ook spiritualiteit van
deze tijd verbinden.
Het is me gebleken dat dit boekje
uitstekend geschikt is om met elkaar in
gesprek te gaan.

Zoals het rooster er nu uit ziet ben je om de 7 weken
een keertje aan de beurt.
Dus denk nog eens goed erover na om te kijken of je
echt niet 1,5 uur in de 7 weken tijd hebt om op te
passen, we moeten het met elkaar als gemeente doen.
Ik hoop op veel reacties.
Bel of mail naar Wil / Rob Kastelein 0348-502021 of
mail naar rob.kastelein@spie.com
Parkeren in de bocht bij de kerk op de Mr. Van
Loostraat.
Het is verboden om te parkeren op de stoep en op de
straat in de bocht bij de kerk van de Mr. van
Loostraat.
Voor het groot vrachtverkeer wordt de doorgang in de
straat en de doorgang voor de mindervaliden op de
stoep zwaar belemmerd.
Wilt u hier in het vervolg mee rekening houden, voordat
er andere maatregelen genomen worden.
CvK
Vrijwilligersdienst Waarder/ Driebruggen e.o.
Na 10 jaar Vrijwillige Hulpdienst vanuit onze kerk ,
hebben we met volledige toestemming van de groep
vrijwilligers besloten om de samenwerking aan te
gaan met de Vrijwilligersdienst van de Ned.
Hervormde Kerk en de Hersteld Hervormde Gemeente.
Dit besluit is door de kerkenraad van bovenstaande
kerken goed gekeurd.
Vanaf november 2016 kunt U de onderstaande
personen bellen om hulp, zoals voorheen.
U kunt bellen met:
Margreet Bik
Tel: 0348- 503405
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346
Of mailen naar:
wdvrijwilligersdienst@gmail.com
Hartelijk dank voor het vertrouwen in ons.Eveline –
Gradda- Heleen- Ank.
Dankdag 2 november:
uw gaven worden gevraagd…………..

Datum: donderdagavond 27 oktober 20.30-22.00 uur
in de Schouw, naast de kerk.
Opgave is gewenst, niet verplicht.
Van harte welkom!
Ds. Erick Versloot
Oppas gezocht
Elke zondagmorgen tijdens de eredienst is er oppas
voor de kinderen van 0 tot en met 3 jaar hier in ons kerk
gebouw.
Omdat een aantal mensen heeft aan te geven om te
stoppen, en al gestopt zijn, zijn we op zoek naar nieuwe
mensen.
Ouders die regelmatig hun kinderen brengen, zouden
zelf ook bereid moeten zijn om op te passen.
Het is zeer moeilijk om mensen te krijgen die willen
oppassen, ik heb al veel mensen benaderd maar de
meeste zeggen dit niet te willen.

U kunt uw gaven voor dankdag dit jaar inleveren op:
zondag 30 oktober voor de ochtend- of avonddienst in
de kerkenraadskamer,
dinsdag 1 november van 18.30-19.30 uur in de kerk,
woensdagmiddag 2 november van 14.00-15.30 uur in
de kerk.
Of geef het af bij een diaken die bij u in de buurt
woont.
De diaconie maakt er gezellige pakketjes van.
Na afloop van de dienst kan iedereen die dat wil een
pakketje meenemen om weg te brengen.

Kent u iemand die een oogstpakketje kan gebruiken?
Geeft u die naam met adres dan door bij de diaconie.
Het hoeft niet om een lid van onze kerk te gaan. Maar
wel om iemand uit Waarder/Driebruggen die een
steuntje in de rug of wat extra aandacht kan gebruiken.
We hopen van harte op uw medewerking en een mooie
opbrengst!
Uw diakenen:
Niels van Gent, Kon. Julianastraat 15, Waarder
(T. 500504)
Lenie van Wijngaarden, Pr. Pieter Christiaanstraat 16,
Waarder (T. 502508)
Heleen van Tol, Schoolstraat 1, Driebruggen
(T. 502564)
Jaco Hagoort, Pr. Margrietstraat 8, Waarder
(T. 502502)
Marieke Dijkshoorn, Kastanjelaan 38, Driebruggen
(T. 502296)
Rineke Bode, Hazelaarhof 1, Driebruggen (T. 565421)
Maarten Luther wandeling Amerongen zaterdag 5
november
Wie gaat ermee? Vertrek vanaf onze kerk 09.00 uur.
Lengte wandeling 10 km.
Het is de bedoeling dat we met elkaar meerijden
Wandeling begint bij Restaurant ‘t Berghuis,en gaat
door nationaal park Utrechtse heuvelrug met op de
route kerken als rustplaats
Opgeven bij Juus van Dieijen juus@vandieijen.nl tel
0618066095
Commissie Vorming en Toerusting
Kerkvisitatie
De vier regionale colleges en het generaal college
visitatie bezoeken de gemeenten van de
Protestantse Kerk: hoe geven zij gehoor aan hun
roeping als kerk.
De kerkvisitatie is een onderdeel van het opzicht in de
kerk en is te vinden in ordinantie 10 van de kerkorde.
Het gaat bij visitatie om het opzicht over de gemeenten.
De gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van
het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien
naar elkaar.
Geestelijk leven van de gemeente
De visitatie richt zich allereerst op de vragen hoe het
gesteld is met het geestelijk leven van de gemeente,
hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten
en diensten worden vervuld.
Ten minste een keer per vier jaar wordt elke gemeente
bezocht door twee visitatoren. Na het bezoek wordt
door hen gerapporteerd over wat zij hebben gehoord in
de gesprekken. Zij kunnen in het verslag gevraagd en
ongevraagd adviezen geven.
9 november hopen zij in onze gemeente te komen voor
een kerkvisitatie.

De visitatie bestaat uit een aantal onderdelen:
Een gesprek met de predikant.
Een spreekuur voor gemeenteleden.
Een gesprek met de kerkenraad, zonder aanwezigheid
van de predikant.
Een gesprek met de kerkenraad en de predikant.
De gesprekken worden allemaal geleid door ds. Jan
Hulzebosch.
Het spreekuur voor gemeenteleden is 9 november in de
Schouw van 19.30 – 20.00 uur.
Misschien zijn er gemeenteleden die van het spreekuur
gebruik willen maken, Zij kunnen zich van te voren even
bij de scriba melden.
Dan weten wij waar we op moeten rekenen.
De visitatie is geen controlemiddel, maar een pastoraal
huisbezoek.
Uiteraard hopen wij dat de komende visitatie mag
bijdragen aan de opbouw van de gemeente van
Christus.
GELEGENHEIDSKOOR
Het duurt nog wel even, maar zondagochtend
e
25 December, 1 kerstdag gaan we weer zingen met
het “gelegenheidskoor” o.l.v. Martin Mans.
Vanwege de drukte van Martin houden we 1 uitgebreide
repetitie op zondagochtend 20 November waar
iedereen dan natuurlijk bij moet zijn.
En dan op 25 December weer vroeg beginnen met een
e
2 repetitie vóór de dienst.
We gaan bekende en max. 2 nieuwe liederen zingen.
Voor we gaan repeteren drinken we eerst een kop
koffie of thee.
Lijkt het u leuk om (weer) mee te zingen?
U bent dan van harte welkom op de bovengenoemde
datums.
Namens de commissie Vorming & Toerusting
Anneke Albregts.

Stagiaire
We mogen dit seizoen een stagiaire in onze gemeente
verwelkomen: Gretha Bregman - Hovingh - die we
kennen als zangeres, maar die ook HBO -theologie /
Godsdienst pastoraalwerk studeert.
Volgende week zal zij zich voorstellen tijdens de
ochtenddienst en na afloop kunnen we bij de koffie haar
begroeten en nader kennis maken. We kijken uit naar
een inspirerende tijd met elkaar!

