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KERKDIENSTEN

Zondag 25 september 2016

Zondag 2 oktober 2016

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

Ds. M.A.T. v.d. Kooij
Ds. Ds. G. den Hartog
Kees Romijn
Arie Schueller
Br. G. Kastelein
Roos van Esschoten
Marina Valkenburg en Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Solidariteitskas
André Bandell
Dirk Gorissen, Kastanjelaan 15

Ds. A.F. Troost
Ds. Ds. D.J. Versloot, Sing In
Arie Schueller
Erick Versloot
Br. R. Kastelein
Jannie en Aaldert Kon
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk in Israël
Jeugd
Matthijs v.d. Kooi

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
Vandaag verwelkomen wij 2 gastvoorgangers:
de ziekenhuispredikanten van Woerden.
Da. van der Kooi – Dijkstra vanmorgen en vanavond
de inmiddels bekende ds. den Hartogh.
Wat een bijzonder geslaagd startweekend beleefden
wij!
Dank aan de velen die daaraan hebben bijgedragen op
velerlei wijzen.

Deel je leven, was het thema en zoals beloofd hierbij
het resultaat van de Selfie:

ZWEO Collecte
Samen zijn we de kerk in actie. We zetten ons in
voor de nood in de wereld, ver weg en dichtbij.
Kerk in Actie luidt nu de noodklok voor de kerk in
het Midden – Oosten en roept alle gemeenten op om
in actie te komen om geld in te zamelen voor de
kerken in Syrië, Libanon en Jordanië.
Deze kerken houden de deuren open voor de
duizenden
Vluchtelingen en bieden de mensen hulp d.m.v.
voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze
hebben. Veel meer vluchtelingen kunnen ze
niet bergen.
Toch houdt de kerk stand, soms tegen beter weten in.
In het magazine ZOUT kunt u, heftige, maar dappere
verhalen lezen, over de moeilijkheden, verdriet en
geweld waarmee de christenen in het Midden-Oosten te
maken hebben en hoe zij toch hoop houden.
Ons gebed en onze steun zijn hard nodig.
Wij willen hieraan graag gehoor geven en daarom is de
e
1 collecte bestemd voor Kerk in Actie.
De ZWEO beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Laten wij met liefde geven van onze overvloed;
als teken van hoop en verbondenheid
Geloven in delen. Juist nu!
KINDERNEVENDIENST
“Wees niet jaloers”
Wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Bij Jozef zien we een goed voorbeeld. Hij krijgt een
dure jas van zijn vader. Zijn broers zijn boos en vinden
dat Jozef voorgetrokken wordt.
Maar is dat een reden Jozef te willen doden? Nee toch?
Door hun jaloersheid zoeken ze iets verkeerds achter
Jozefs droom en beginnen ze hem steeds meer te
haten.
Gelukkig doden ze hem niet, maar verkopen hem als
slaaf. Het gaat bij de broers van jaloers zijn naar
geweld.
Geef dus niet toe aan je jaloersheid.
Gun de ander z’n geluk en wees tevreden met was te
hebt.
.
OMZIEN
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
26-09: Br. W. Kastelein, Pr. Beatrixkade 7, 3465 JE
Driebruggen, hij wordt 72 jaar.
28-09: Zr. Den Boer- van Vliet, Laageind 5, 3465 KG
Driebruggen, zij wordt 77 jaar.
01-10: Br. J. Hoogendoorn, Pr. Beatrixstraat 14, 3466
LP Waarder, hij wordt 91 jaar.
02-10: Br. L.H. Seeleman, W. Poolmanstraat 4, 3465
JX Driebruggen, hij wordt 83 jaar.
Een heel nieuw jaar ligt voor je open
Soms zal het donker zijn, soms licht,
of zwaar of mooier dan je had durven hopen…
Houd altijd je blik op Hem gericht,
Je hoeft immers niet alleen te lopen?
Ga met Hem en Hij zal met je zijn.
Van harte gefeliciteerd.

Rectificatie
14 september was Arno Neuteboom jarig.
Helaas heb ik het verkeerde adres in de nieuwsbrief
geplaatst. Dus nu zijn de kaartjes voor hem niet
aangekomen.
Daarom nu hier het goede adres:
Arno Neuteboom, Swetterhage, Blankaart 2, 2381 AD
Zoeterwoude, Jakweide 106
Mag ik een beroep op u doen en wilt u hem alsnog een
kaartje sturen? Hij zou dat heel leuk vinden.
Hartelijk dank.
Zieken
Marieke Dijkshoorn–van Vliet (Kastanjelaan 38, 3465
TD) is afgelopen week vanwege een dubbele
longembolie opgenomen geweest in het ziekenhuis –
inmiddels is zij weer thuis en zijn we met haar en haar
gezin intens dankbaar voor de goede afloop.
Dirk Gorissen (Kastanjelaan 15, 3465 TC) kwam
maandag weer thuis na zijn laatste chemokuur in het
UMC. Van harte wensen wij hem alle goeds.
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.
Geef aan Mij alles wat je bezighoud en alles wat je hart
bezwaard.
Geef aan Mij al je zorgen en je lasten, al je verdriet en
al je pijn.
In Mijn handen zijn jouw lasten lichter en je moeiten
minder zwaar.
Laat Mij je helpen dragen. Ik wil jouw Helper zijn.
AGENDA:
maandag

26-09: Wijkoverleg 19-22 uur in de
consistorie
dinsdag
27-09: 19.30 uur regionaal overleg
samenwerking gemeenten in
de Schouw
woensdag: 28-09: 09.00 uur morgengebed
Petruskerk, Kerkplein Woerden
o.l.v. ds. Versloot
donderdag: 29-09: 12.00-13.30 uur in de Schouw.
Kring omgaan met verlies
zaterdag
01-10: 19.00 uur: weeksluiting Vijverhof
Bodegraven o.l.v. ds. Versloot
zaterdag
01-10: 20.oo uur benefietconcert
zondag
02-10: 18.30 uur de geschiedenis van het
psalmzingen
zondag
02-10: 20.00 uur start 18+ catechese in
het jeugdhonk

KRING OMGAAN MET VERLIES (29-09)
Velen zijn bij ons de afgelopen jaren bepaald bij het
verlies van een liefste.
Dat doet pijn, geeft veel verdriet en een voortdurend
heimwee.
Maar er is ook troost, kracht, perspectief als het lukt om
je verdriet te delen.
Dat proberen we tijdens de kring omgaan met verlies.
In telkens wisselende samenstelling komen mensen om
te luisteren of juist hun verhaal te vertellen.
Vaak staat een figuur uit de bijbel centraal.

Hoe gingen mensen als Abraham, Ruth en Naomi,
David om met verlies? Het blijkt telkens weer
verrassend hoe levensecht en herkenbaar die
Bijbelverhalen zijn.
En hoezeer mensen hun eigen verhaal eraan verbinden
alsof er geen kloof in tijd en cultuur bestaat.
En ook hoe je soms niet alleen erkenning en
herkenning vindt, maar ook troost, moed, kracht en
perspectief.
Ook in de taal van gedichten, muziek en liederen die we
zelf aan kunnen dragen zoeken we handvatten om het
verlies te duiden en te verstaan.
Bijzonder waardevol is in de praktijk de inbreng van de
deelnemers waarbij mensen veel van elkaar kunnen
leren. Je kunt je verhaal kwijt, je kunt ook luisteren naar
elkaar.
Van harte welkom! Voor meer informatie:
ds Erick Versloot

U kunt kaartjes reserveren bij mij,
Lenie van Wijngaarden:
tel: 06-15641647 of via
e-mail: lenievanwijngaarden@hotmail.nl

DE GESCHIEDENIS VAN HET
PSALMZINGEN (02-10)
We zingen op deze Israëlzondag vele psalmen in
allerlei berijmingen en maken zingenderwijs een reis
door de tijd.
We staan stil bij de onbekende

BENEFIET CONCERT (01-10)
Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseer ik een
Benefiet Concert voor stichting Mano a Mano.
Het programma zal variëren van licht klassiek tot
populaire muziek, zoals harp, orgel en
OBK Driebruggen.

Van harte welkom en na
afloop staat de koffie klaar....

De organisatie van Mano a Mano komt een
presentatie geven.
Dat zijn Johannes Holwerda en Gerry Botermans.
Mano a Mano is een kleinschalige stichting die
bouwprojecten organiseert in de Dominicaanse
Republiek.
Het draait volledig op vrijwilligers en bij vrijwilligers
thuis.
Hierdoor gaat al het geld wat binnen komt direct naar
deze projecten.
Het concert wordt gehouden in de PKN Gereformeerde
Kerk te Waarder.
Aanvang 20.00 uur en de kerk is om 19.15 uur open.
Toegangsprijs € 12,50 inclusief koffie /thee.
Reserveren aanbevolen want VOL is VOL.

