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Zondag 25-06-2017
Viering Heilig Avondmaal
Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Br. D. Kasius
Roos van Esschoten
Corine de Wit en Karin Delfos
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
Ellen Hagoort
Joke Donselaar, bedankje voor
de bloemlezingen

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
Zondag 25 juni viering maaltijd van de Heer .
's Morgens vervolgen we de lezing uit Exodus 6:277:15 rondom Mozes. Hij wordt geroepen en weet zijn
beperking. Toch kiest God juist hem uit!
En dan de opmerkelijke rol van
de slang – van de eerste tot het
laatste Bijbelboek speelt ie in
de bijbel een rol.
Van verleiding tot heling, van
bedreiging tot verlossing.

's Avonds sta ik graag
nog een keer met jullie
stil bij het – misschien
wel mooiste –
Bijbelverhaal:
De Emmaüsgangers.
Dáár vinden we het
grondpatroon van onze

Zondag 02-07-2017
Doopdienst m.m.v. Herman Singers
Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Zr. B. de Koning-de Ronde
Nel en Aart van Drie
Annemaria Kooi en Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Zending
Solidariteitskas
Matthijs Kooi

kerkdiensten en eigenlijk ook van ons hele leven...
Een bijzonder inspirerende Bijbelgedeelte.
Van harte welkom!
KINDERNEVENDIENST
“God is de sterkste”
Het is te zwaar. Mozes laat aan farao zien wat de
HEER kan. God kan Aärons staf in een slang
veranderen. De farao zegt: dat kunnen mijn tovenaars
ook. En ze doen het nog ook. Dan doet God iets
waarvoor de tovenaars niet goed genoeg zijn: Aärons
slang eet de andere slangen op. De tovenaars
begrijpen niet hoe dat kan. Mozes wel: God is de
sterkste……
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
30-6: Dhr. H.Nap, Pr. Irenestraat 9, 3466 LM, hij wordt
77 jaar.
01-07: Mw. A. Verheul-Demeris, Zuidkade, 9 3465 JD
Driebruggen, zij wordt 88 jaar.
02-07: Dhr. H. van Dam, Burg.Doormanstraat 30C,
3465 KE Driebruggen, hij wordt 70 jaar.
Vertrouwen is het grootste goed, het troost ons hart,
ons stil gemoed. ’t Leert ons om hoopvol door te gaan,
achter het spoor van Jezus aan, want wie hier in
vertrouwen leeft, het Woord van Hem als richtsnoer

heeft, weet dat zijn leven – ja gewis – allang bij Hem
beschreven is, in onuitwisbaar schrift.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Huwelijksjubileum
29-06: Dhr. T. Kloosterziel en Mw. H. KloosterzielBelo, Pr. Maximalaan 8, 3466 LN Waarder, 50 jaar
getrouwd.
Op DV zaterdag 1 juli 2017 hopen zij dit te vieren met
de familie.
’t Klimmen van de jaren is een stukje leven, ieder jaar
ervaren, ’t is door God gegeven.
’t Hart openstellen in een vast geloven en zegeningen
tellen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Als gemeente delen we lief en leed:
Allereerst blij nieuws:
Met blijdschap deelt de kerkenraad mee dat voor
zondag 2 juli de bediening van de Heilige Doop is
aangevraagd voor Guus, zoon van Maartje en Gerben
de Groot – van Esschoten, Bernhardstraat 65, 3466 LG
Waarder. Met hen, familie en vrienden kijken we uit
naar dit feest!
Arno Neuteboom, zoon van Cor en Cootje Neuteboom,
Bernhardstraat 54, 3466 LV Waarder, is erg ziek. Wij
leven mee in hun zorg om en met Arno.
Wij leven mee met Roos Spanenburg, Doormanstraat
9, 3465 KD Driebruggen, zijn gezin , familie en vrienden
nu hij ernstig ziek is.
Arry Hoogendijk , Gruttolaan 9, 3465 KK, is getroffen
door de ziekte van Hodgkin en heeft inmiddels de
eerste week kuren doorstaan.
Cees van den Berg (Kastanjelaan 37, 3465 TC) wordt
maandag geopereerd in het Groene Hart ziekenhuis
(Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda) en ontvangt dan
een nieuwe heup.
Dat zij gesterkt mogen zijn door de helende nabijheid
van God en mensen.
UITZIEN
Maandag 26-06: 18.30 uur Kerkschoonmaak
Neem emmer en sopdoek mee.
Vrijdag 30-06: 09.00 uur kerk inruimen
Maandag 26-06: 20.30 uur
Doopgesprek, Bernhardstraat 65
Donderdag 29-06: 12.00-13.30 uur
Lunch met ds. Kater en ds. Breure op Spinellilaan 1
Beste kinderen van de kindernevendienst
(groep 1 t/m groep 6),
Op zaterdag 1 juli a.s. organiseren wij ons jaarlijkse
uitje.
We starten dit jaar in de kerk en gaan ook nog op pad!
Waar naartoe blijft nog een verrassing, maar….. trek
wel oude en makkelijke kleren aan.
Jullie worden om 13.00 uur verwacht bij de kerk en om
16.00 uur mogen jullie weer opgehaald worden.

Het is wel héél belangrijk dat jullie je opgeven voor
deze middag.
We horen graag uiterlijk dinsdag 27 juni a.s. of je
meegaat. Dit is belangrijk i.v.m. voldoende vervoer.
Opgeven kan bij:
Yvonne van der Laan (tel. 500934;
laan4838@planet.nl) of
Diana Zaal (tel. 06-25042138; janzaal@caiway.nl)
We hebben er zin in, jullie ook? Tot dan!!
Leiding kindernevendienst
PS: bericht aan ouders: mocht u uw kind niet
opgeven, dan kan het zo zijn dat er geen ruimte is in
de auto’s en dat u zelf zal moeten rijden.
Morgendienst zondag 2
juli a.s.
In deze dienst zal
medewerking worden
verleend door de Herman
Singers.
Dit uit 4 mannen
bestaand ensemble, hier
uit de directe regio en dus bij velen bekend, zal de
dienst opluisteren met een aantal liederen uit hun eigen
repertoire.
Ds. Erick Versloot zal voorgaan in deze dienst,
waarvoor iedereen van harte uitgenodigd!
Namens de commissie Vorming en Toerusting
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 2 juli 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: Century
Gotthic.Hartelijke groet van Elske
Partnergemeente uit Oraniënbaum
komt op bezoek
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september hoopt onze
partnergemeente uit Oraniënbaum ons in Waarder/
Driebruggen en Nieuwerbrug weer te komen bezoeken.
De gasten uit Oraniënbaum willen de mensen in
Waarder/Driebruggen en Nieuwerbrug graag beter
leren kennen.
Wilt u ook met onze gasten nader kennismaken en hebt
u tijdens dit weekeinde 1 of meer slaapplaatsen, dan is
dit een prima gelegenheid om de mensen uit
Oraniënbaum beter te leren kennen.
U kunt zich opgeven bij :
Jetty Bazuin, Pr. Margrietstraat 7,
tel. 501346 of e-mail : jetty.bazuin@gmail.com
Gaat u mee?
met een groep volwassen
naar Burkina Faso?
Samen bouwen aan
verandering. We gaan
helpen in een
woonvoorziening voor vrouwen die verstoten zijn uit
hun dorpen omdat ze verdacht worden van hekserij;
Wij betalen zelf onze reis en gaan geld inzamelen voor
de (bouw)activiteiten.Geïnteresseerd? Meer informatie
staat in de laatste ‘uit eigen Kring’.
Of neem gerust contact op met Rineke Bode via
rinekebode@hetnet.nl of 06-30444330

