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KERKDIENSTEN  Zondag 24-06-2018  Zondag 01-07-2018 
   Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger  (09.30 uur) Ds. W.P.H. Verhoeven uit   Ds. P.L. Smilde uit Alphen aan de Rijn 
   Amersfoort 
Voorganger (18.30 uur) Ds. W.P.H. Verhoeven uit  Mw. J.M.T. Paas uit Woerden 
   Amersfoort  
Organist (09.30 uur)  Martijn v.d. Weerd  Jaap van Leeuwen 
Organist (18.30 uur)  Martijn v.d. Weerd  Martijn v.d. Weerd 
Ouderling van dienst  Dennis Kasius   Tim van Os 
Kosters   Jannie en Aaldert Kon  Nel en Aart van Drie  
Crèche   Wil Kastelein, Tiny Schouten, Alinda Kooistra, Marijke Kasius en 
    Martine Wichers   Naomi 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  Avondmaalsproject  ZWEO 

2
e
 collecte  Solidariteitskas   Bloemenfonds 

Beamteam  Matthijs Kooi   Sven de Koning 
Bloemen uit de kerk  Hans Kasius Bodegraven  
 

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 
Zo de Here wil mogen wij als gemeente weer het Heilig 
Avondmaal vieren. 
Voor de hele gemeente, jong en oud: een goede 
avondmaalsviering gewenst. 
 
Avondmaalscollecte 
De 1e collecte is bestemd voor Stichting “Red een Kind” 
Onderwijs brengt kinderen tot bloei 
Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk 
van God is, en daarom niet bestemd is om in armoede 
te leven. Dat botst met de werkelijkheid: we zien 
miljoenen kinderen opgroeien in extreme armoede. Dat 
willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot 
ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is. 
Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te 
leiden, goed les te kunnen geven, en aandacht te 
hebben voor de meest kwetsbare kinderen. 
Dorpsbewoners leren de overheid om steun te vragen 
en op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat 
om onderwijs. Kinderen leren wat hun rechten zijn en 
worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas. 

Zo komen kinderen tot bloei en krijgen zij de kans om 
hun talenten te ontwikkelen. Helpt u ook mee?  
De diaconie 
 
Kindernevendienst: 
“Job doet boete en wordt gezegend” 
Job is weer beter. Daarvoor dankt Hij God. Hij vraagt 
vergeving dat hij iets verkeerd heeft gedaan, toen hij 
het zo moeilijk had. God is daar blij mee. Hij zegt dat Hij 
veel van Job houdt en laat dat ook zien.  
Job krijgt kinderen, jongens en meisjes, en hij wordt 
nog rijker dan hij vroeger was. 
 
De kerk is weer schoon 
Jammer dat er maandag zo weinig mensen waren om 
de kerk schoon te maken, vrijdag waren er gelukkig 
genoeg mannen. 
Ik wil de mensen die er wel  waren heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet voor het schoonmaken van de 
kerk. 
Groet Lenie 
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Voor in uw agenda; het seniorenreisje 2018. 
Het is weer de hoogste tijd voor het seniorenreisje (65+) 

georganiseerd door de 
diaconie!  
Deze keer houden we het 
dicht bij huis; D.V. zaterdag 
30 juni gaan we, met eigen 
vervoer, naar de bioscoop 
in Woerden.  
Daar gaan we de film  
‘De Wilde Stad’ bekijken 
in een speciaal door ons 
afgehuurde zaal.  
 

Voor een indruk van de natuurfilm; www.dewildestad.nl.  
(Van de makers van de veelgeprezen film ‘De Nieuwe 
Wildernis’).  
Na afloop van de film gaan we in Driebruggen 
uitgebreid lunchen in Custwijc.  
We vertrekken rond 09.15 uur vanuit de kerk en rond 
14.00 uur zal het uitje weer afgelopen zijn.  
De eigen bijdrage zal € 10,00 bedragen.  
Wilt u zich opgeven?  
Graag vóór 28 juni, bij Lenie van Wijngaarden:  
06-15641647 / 502508 of stuur een e-mail naar 
diaconie@pknwaarder.nl.  Liever eerst meer info? 
Vraag het aan één van de diakenen. 
 
Werkgroep Burkina Faso op het Heksenfestijn! 
De werkgroep Burkina Faso ligt financieel goed op 
koers. Maar we zijn er nog niet!  
Op zaterdag 30 juni staan wij daarom met een kraam 
op de markt van het Heksenfestijn in Oudewater.  
Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud en er is  
van alles te koop.  
We hebben hele mooie producten in de kraam met 
dank aan sponsoren.  
Bovendien hebben we hele originele zelfgemaakte 
spullen zoals de heks-klets pot en slingers.  
Dus zoek ons op, wij zien u graag!  
 
Anja van Bemmel, Elsbeth Barnard, Helma 
Hoogendoorn, Mieke en Peter Schippers, Dorie en Rien 
v.d. Stok, Ton Boere, Rineke Bode, Ied van Baren, 
Wilma Jansen, Marian Kasbergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een levende gemeente zijn in dienst van onze Heer 
en de naaste vraagt om mensen die de uitdaging 
aandurven 
Veel zaken in onze gemeente verlopen voorspoedig. 
Er zijn diverse commissies waaraan vrijwilligers 
enthousiast hun bijdrage leveren. 
Ook de kerkenraad vervult met plezier de taken die van 
hen worden verwacht en de sfeer mag bijzonder goed 
genoemd worden. 
Het verheugt de kerkenraad zeer dat er, voor de 7 lege 
plaatsen die straks ontstaan omdat de ambtstermijn er 
op zit, er reeds 5 mensen zich bereid hebben gevonden 
deze plaatsen op te vullen. 
Echter de kerkenraad is nog op zoek naar een 
ouderling en een jeugdouderling. 
Ziet u het ook als een uitdaging om samen de 
verantwoordelijkheid van onze gemeente te dragen 
door uw talent beschikbaar te stellen? 
Dus als u gevraagd wordt…………………..gaat u deze 
uitdaging aan? 
 
 
 


