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KERKDIENSTEN  Zondag 27-05-2018  Zondag 03-06-2018  
    

Voorganger  (09.30 uur) Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra  Ds. D.J. Versloot uit Woerden 
uit Driebergen   

Voorganger (18.30 uur) Mw. N. Rijneveld-Schep uit Lopik Ds. A. Robbertsen uit Hendrik Ido Ambacht 
Organist (09.30 uur)  Martijn van der Weerd  Martin Mans 
Organist (18.30 uur)  Piet Rikxoort   Martijn van der Weerd 
Ouderling van dienst  Wim van Duuren   Carel v.d. Wind 
Kosters   Gea en Teus Lodder  Roos van Esschoten 
Crèche   Angelique Hoogendijk, Michelle  Lisette de Koning, Heleen Ruizendaal, 
    Flinterman, Britt Bloemheuvel Nicole van Schajik 
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  Kerk    Solidariteitskas 

2
e
 collecte  Bloemenfonds   Evangelisatie 

Beamteam  André Bandell   Frank van Duuren 
Bloemen uit de kerk  Dhr. B.L. van Vliet, wijk 7 
  

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. 
 
Kindernevendienst: 
“Job verliest alles” 
Job is alles kwijtraakt dat hij bezit. En zijn kinderen 
verliest hij bij een vreselijke storm. Job moet huilen zo 
erg heeft hij nog nooit gehuild. 
Tóch wordt hij niet boos. God helpt Job, juist als hij veel 
verdriet heeft. Job weet dat, hij houdt van God. Hij 
gelooft dat God voor hem blijft zorgen. 
 
Persbericht - Zangavond rondom Johannes de Heer 
Kom een avond naar Loenen a/d Vecht om met elkaar 
de bekende liederen uit de bundel van Johannes de 
Heer te zingen. Liederen die velen diep hebben 
geraakt, denk aan: Daar ruist langs de wolken, Als g’in 
nood gezeten, ’t Scheepke onder Jezus’ hoede. 
Op vrijdagavond 8 juni willen we de bekendste liederen 
uit deze bundel met elkaar zingen, afgewisseld door 
twee korte bijdragen over het leven van Johannes de 
Heer en over zijn geloofsbeleving. 
 

 
 
Vanaf 19.30 is er ontvangst met koffie en thee, om 
20.00 begint het programma. Rond 21.15 is het 
programma afgelopen, iedereen is dan nog in de 
gelegenheid om na te praten met een hapje en een 
drankje. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jeroen 
de Jong, orgel en Egbert Verhoef, piano. 
Bij de uitgang is er een collecte, de opbrengst is voor 
het gerestaureerde torentje van de Gereformeerde kerk 
te Loenen a/d Vecht. De zangavond vindt ook plaats in 
deze kerk, aan de Dorpsstraat 11 te Loenen a/d Vecht. 
Parkeergelegenheid is aan de Rijksstraatweg en de 
Driehovenlaan, waarna u in een paar minuten naar de 
Dorpsstraat loopt. 
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GROOT MANNENKOOR MIDDEN-NEDERLAND IN 
ZANGDIENST OP 10 JUNI  
Op zondag 10 juni om 18.30 uur zingt het Groot 
Mannenkoor Midden-Nederland in de zangdienst in de 
PKN Gereformeerde Kerk.  
Ds. D.J. Versloot is de voorganger in deze dienst. 
 
De Woerdense organist en dirigent Martin Mans is de 
initiatiefnemer van dit mannenkoor dat op projectbasis 
werkt. Met de zangdienst in ‘eigen’ kerk sluiten zij het 
eerste project af. In het najaar begint het tweede 
project. Ruim honderd zangers uit het midden van het 
land hebben deelgenomen. In de dienst brengen zij 
enkele hoogtepunten uit het ingestudeerde repertoire 
ten gehore dat bestaat uit geestelijke liederen, spirituals 
en klassieke werken.  
De dienst wordt muzikaal omlijst door orgel en 
vleugelspel. Ds. Versloot zal ook zeker achter de 
vleugel plaatsnemen.    
Kom op tijd want vol = vol! 
 
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. 
 
Grote schoonmaak 
Het komt er weer aan.  
De kerk vraagt weer om een goede beurt.  
Het is nu alleen de kerk niet de bijgebouwen. 
Op 11 juni wil ik starten met de stoelen soppen en de 
vloer schoonmaken, roosters uitzuigen, de hal en bij het 
orgel en wat in de kerk nog meer een beurt moet 
hebben. 
Ook sterke mannen zijn nodig. 
Natuurlijk nemen we de tijd om gezellig met elkaar 
koffie te drinken. 
Ik zal zelf de vloer in de was 
zetten.  
Vrijdagochtend wil ik de stoelen 
weer in de kerkzaal zetten, ook 
daar heb ik een aantal mensen 
voor nodig. 

Geef je voor de vrijdagochtend even op anders lopen 
we elkaar misschien in de weg, dat is niet de bedoeling. 
Als ik 7 à 8 mensen heb  is dat helemaal prima. 
Het zou fijn zijn als u wilt helpen. 
Maandag 11 juni beginnen we om 18.30 uur. 
Vrijdagochtend 15 juni beginnen we om 09.30 uur. 
Neem zelf een emmer en sopdoeken mee. 
Vriendelijke groet Lenie 
 
 


