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KERKDIENSTEN

Zondag 26-02-2017

Zondag 05-03-2017
M.m.v. Gospelkoor Joy

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

Ds. D.J. Versloot
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Martin Mans
Arie Schuller
br. C.v.d. Wind
Jannie en Aaldert Kon
Angelique Hoogendijk/Michelle Flinterman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
NBG
Orgelfonds
Frank van Duuren
Hans Steenbergen, Molendijk 26

Ds. D.J. Versloot
Ds. W.M. Schraven uit Lopik
Piet van Rikxoort
Hans van Vliet
zr. M.de Groot- van Esschoten
Nel en Aart van Drie
Lisette de Koning/Heleen Ruizendaal
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia Diaconaat
Bloemenfonds
André Bandell

Woensdag 08-03-2017
Bidstond voor gewas en arbeid
Voorganger (19.30 uur)
Organist
Ouderling van dienst
Kosters
1e collecte
Beamteam

Ds. D.J. Versloot
Tjeerd Kiers
zr. B. de Koning-de Ronde
Ria en Nico van Esschoten
Kerk
Frank van Duuren

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 DIENSTEN
Vanmorgen lezen we van 'de penning van de wed
uwe' ofwel: waar je schat is
daar zal ook je hart zijn. –
wat betekent dat?
Plaatje: een quadrans, een
koperstuk uit de tijd van
Jezus.

Vanmorgen is er om 11.00 uur ook een dienst onder
onze verantwoordelijkheid in de Grote Zaal van het
Hofpoort ziekenhuis o.l.v. ds. Versloot.
KINDERNEVENDIENST
“Jezus bij de offerkist”
Jezus leert mensen wie God is en hoe zij in zijn ogen
moeten zijn..
Dan komt een weduwe zij legt alles dat ze heeft,
eigenlijk meer dan ze kan missen in de offerkist. Niet
omdat het moet van de Farizeeën, maar omdat ze van
haar Heer houdt. Dat is liefde. Jezus prijst haar
daarvoor.

Eerste collecte 26 feb: Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG)
Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal.
In Nederland doet NBG dat met bijbels, revisies van
bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar
iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBGvertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en
vergelijken.
Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is,
en vervolgens slaan zij de handen ineen met
Bijbelgenootschappen waar ook ter wereld om zoveel
mogelijk bijbels te verspreiden. De Bijbel is geschreven
in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende
verhalen in, maar ook teksten die voor de (jonge) lezer
lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan
tussen de Bijbelse bronteksten en de behoeften van
bijbellezers. Dat doen zij met vertalingen, lezingen,
blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Ook voor
dit werk is geld nodig, daarom beveelt de diaconie deze
collecte van harte bij u aan. Meer info?
www.bijbelgenootschap.nl

Aswoensdag 1 maart 2017
Het is inmiddels in onze gemeente een goede
gewoonte geworden om de 40-dagentijd met elkaar te
beginnen met een Vesper en een sobere maaltijd op
Aswoensdag. De diaconie nodigt ook u van harte uit om
mee te komen eten op woensdag 1 maart.
We beginnen om 18.00 uur in ‘De Schouw’.
Van harte welkom! Wilt u zich wel even aanmelden
zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen? Dat kan t/m 27 februari bij Heleen van Tol via
tel.nr: 0348-502564.

UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
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 haar en haar familie.

PASSIE- EN PAASCONCERT MARTIN MANS
WAARDER
Op vrijdag 17 maart 2017 zingen de The Martin Mans
Formation en de Rotterdamse Vocalgroup VOICE in de
Gereformeerde Kerk in Waarder. De Woerdense
musicus Martin Mans dirigeert. Ze brengen een
programma ten gehore met indrukwekkende
arrangementen van lijdens- en paasliederen zoals: ‘O
haupt voll Blut und Wunde, Getsemané, ’t Is
middernacht en Arise my love.’
Aan het orgel en de vleugel neemt Mark Brandwijk
plaats die geen onbekende meer is in Waarder.
Hij is een professionele begeleider en brengt bovendien
enkele orgelimprovisaties ten gehore. Maar binnen
laten enkele zangers zich solistisch horen. De sopraan
Jacqueline Meijer vertolkt een fraaie solo en tenor
Gerco Blom en bas Jan Scheper nemen de solopartijen
voor hun rekening. Ten slotte verzorgt de trompettiste
Jantine Kalkman een deel van de koorbegeleiding en
brengt eveneens een solo ten gehore.
Het programma staat garant voor een avond in
vervoering raken van de mooiste en meest ingetogen
paasarrangementen. Kwaliteit en ontspanning gaan
hand in hand.

AGENDA
Zondagavond 26 februari 20.30 uur:
Consistorie 18+-kring
Vrijdagavond 2 maart: 19.00 uur
Weeksluiting in de Huiskamer van Waarder
Afwezig:
Ds. Versloot is afwezig i.v.m. vakantie van
27 februari – 2 maart; als u een predikant wilt
spreken kunt u contact opnemen met de scriba.
Liedboek Hemelhoog
In de Uit Eigen Kring van januari heeft u kunnen lezen
dat we met Pasen de liedbundel ‘Hemelhoog’ willen
gaan gebruiken.
In de ochtenddiensten worden de liederen gebeamd; in
de avonddiensten zullen wij als kerk een aantal bundels
beschikbaar stellen.
U kunt de bundel ook zelf aanschaffen.
De kosten zijn € 25,00 maar bij voldoende bestellingen
is er korting mogelijk.
Het bestelformulier vind u in de Schouw en in de
voorhof van de kerk.
De inschrijving is nog mogelijk.
Uit eigen kring
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 1 maart 2017
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:
century Gotthic.
Hartelijke groet van Elske

Gospelkoor Joy (05-03-2017)
Zondag 5 Maart komt Gospelkoor Joy uit Zeewolde de
ochtenddienst voor ons verzorgen d.m.v. een musical
genaamd “Joyful Easter”.
Deze dienst zal in het teken staan van de 40 dagentijd,
waarin het lijden, sterven en de opstanding van
Christus centraal staan.
We hopen op een mooie dienst.
De ZWEO

Datum:
Locatie:
Aanvang:
Toegang:

vrijdag 17 maart 2017
PKN Gereformeerde Kerk,
Dorp 24, Waarder
20.00 uur
€ 12,50.

Bij reservering en in de voorverkoop € 11,=.
Leden PCOB, KBO en ANBO betalen € 9,= (op vertoon
van pas) en kinderen t/m 11 jaar € 5,=
Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of
t. 06-25391903
Of bij Anneke Albregts: 06-20828666 en Lenie van
Wijngaarden: 06-15641647
Tevens voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel De
Hoeksteen, Havenstraat 17, Woerden.

