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KERKDIENSTEN

Zondag 25-12-2016
e
1 kerstdag, aanvang 10.00 uur

Voorganger (10.00 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (10.00 uur)
Organist (18.30 uur
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Ds. D.J. Versloot , mmv Gelegenheidskoor Ds. D.J. Versloot

Kindernevendienst
Kinderlied
1e collectie
2e collectie
Beamteam
Bloemen van de kerk:
KERKDIENSTEN

Voorganger (10.00 uur)
Voorganger (19.30 uur)
Organist (10.00 uur
Organist (19.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
Beamteam

Martin Mans
Zr. J. Bazuin
Roos van Esschoten
Britt Bloemheuvel en Brittney Pater
Naomi v.d. Laan en Wil Kastelein
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia Kinderen in de knel
Kerk
Thomas Romers
M. Kastelein, Schuylenburcht
Zaterdag 31-12-2016
aanvang 19.30 uur

Maandag 26-12-2016
e
2 kerstdag Familie Kerstfeest, 10.00 uur

Erick Versloot

Ria en Nico van Esschoten
Mirthe Griffioen en Els Soeters

Ter bestrijding van de onkosten
Sven de Koning

Zondag 01-01-2016
koffie 10.00 uur nieuwjaar wensen
Aanvang dienst 10.30 uur
Ds. D.J. Versloot

Ds. D.J. Versloot
Piet van Rikxoort
Martijn v.d. Weerd
Zr. J. van Dieijen
Nel en Aart van Drie

Kerk
André Bandell

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

Br. C. van Duuren
Roos van Esschoten
Marina Valkenburg en Jolanda Kooiman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Diaconie
Matthijs Kooi

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 is het
Kerstfeest:
Christus is geboren!
Komt allen tesamen!
Bloemlezing
Kerstmis : De wereld omgekeerd.
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van
Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas;
de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet.
We blijven dromen en vergezichten zien.
Dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel
Goede God
wij danken U
dat wij in Jezus
het visioen van de
wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle
gebrokenheid
KINDERNEVENDIENST
“De langverwachte Redder is geboren”
De Here God heeft beloofd dat er een Redder zal
komen, maar Hij is er nog steeds niet. Maar dan krijgt
Maria bezoek van de enkel Gabriël. Hij vertelt haar dat
ze een Kind zal krijgen.
Hij krijgt de naam Jezus, dat “God redt” betekent. Als
het beloofde Kind wordt geboren, zijn Maria en Jozef er
heel blij mee. De kleine Jezus wordt in een doek
gewikkeld en in een voerbak gelegd. De herders komen
als eersten op bezoek, nadat ze van de engelen het
grote nieuws hebben gehoord dat de Redder geboren
is. Iedereen is blij dat God zich aan Zijn belofte heeft
gehouden en dat de Redder nu eindelijk op aarde is
gekomen. Ze hoeven niet langer te wachten, maar
kunnen Jezus nu zelf zien.

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
29-12-2016: Mw. G. Meijer, Mr. P. van
Vollenhovenstraat 7, 3466 LE Waarder, zij wordt 70
jaar.
31-12-2016: Dhr. G. Nap, Pr. Marijkestraat 11, 3466 LK
Waarder, hij wordt 81 jaar.
Op weg naar de toekomst is maar 1 ogenblik,
want de tijd staat niet stil, maar neemt ons mee het
nieuwe jaar binnen.
Onze zorgen en verdriet, vreugde en verwachting, hoop
en verantwoordelijkheid, worden als vanzelf
meegevoerd over de drempel van de tijd, het nieuwe
jaar binnen.
Maar God gaat met je mee. Van harte gefeliciteerd.

Zieken:
M. Kastelein (Julianastraat 24) verblijft tot en met half
januari voor revalidatie in de Schuylenburcht
Hekendorperweg 2, 3421 VK Oudewater.
Van harte wensen wij hem een goed herstel.
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.
Van harte wensen wij een gezegend kerstfeest en
2017 toe!
Marion Erick Arthur Matthias en Elise Versloot
AGENDA:
ZATERDAG 31 DECEMBER 19.30 UUR
Oudejaarsdienst.
Een uur van bezinning en gebed, dankbaarheid en
voorbede, gedenken van de overledenen en vieren van
het nieuwe leven.
ZONDAG 1 JANUARI
10.00 uur koffiedrinken en ontmoeting met gelegenheid
om wensen uit te wisselen; om 10.30 uur volgt de
kerkdienst.
Van harte welkom
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 1 januari 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: century
Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Sleutel van de kerk is nog zoek.
De sleutel van de kerk is nog zoek, ze behoren bij
dhr. J Hagoort te zijn.
Wil degene die het laatst de sleutel heeft opgehaald
nog eens nadenken/zoeken?
CvK

