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KERKDIENSTEN

Zondag 27-11-2016
e
1 advent – Doopdienst

Zondag 04-12-206
e
2 advent – Sing In

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 collectie
e
2 collectie
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
René v.d. Hoef
Arie Schuller
Br G. Kon
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
Onderhoudsfonds
Sven de Koning
Cees en Ina v.d. Berg, Kastanjelaan 37

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Ds. D.J. Versloot
Kees Romijn
Erick Versloot
Br. R. Schakel
Roos van Esschoten
Alinda Kooistra, Marijke Kasius, Leon Seeleman
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Pastoraat
Solidariteitskas
Thomas Romers

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
Deze week zondag beginnen we
het nieuwe kerkelijk jaar mooi met
4 dopelingen:
Eva van den Broek,
Jasmijn Timmerman,
Jurre Markus,
Wout Wichers en in deze dienst legt Chiel Markus
belijdenis van zijn geloof af.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie,
thee en fris en de doopfamilies gelukwensen.
Vanavond is er een ruildienst met Kockengen.

Volgende week avond: jeugddienst voorbereid door de
tieners van de catechese – komt allen!
HET THEMA IN DE KOMENDE ADVENTSTIJD EN
KERST IS “DE WERELD OMGEKEERD.
Advent is een tijd van verwachten.
De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld
omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid
van zelfsprekend zullen zijn.
In Jesaja en Matthëus, komt dat verlangen naar voren.
Op verschillende manieren en verschillende tijden,
vertellen de profeten hier over de wereld omgekeerd.
Visioenen vol Hoop en vrede.
Als symbool is gekozen voor de spiegel.
In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen
is. De achterkant van de schikking is alleen te zien in de
spiegel.
De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die
onlosmakelijk verbonden zijn met leven.
Hoe dichterbij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas
op de spiegel.
Het Licht van de kaars geeft extra glans.

Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over
vrede, over een wereld omgekeerd.
In Jezus is die droom een breekbare werkelijkheid
geworden.
Met kerst vieren we “Het Licht schijnt in de duisternis”
en Gods belofte van vrede en heelheid.
Op de eerste adventzondag horen we Jesaja en
Johannes vertellen over een nieuw begin.
Zichtbaar teken daarvan is de doop gesymboliseerd
door het water en de Jakobsschelp met water.
De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat
de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de
schikking.
Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.
Dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin water dat stroomt
de roep om de goede vruchten.
goede god
in Jezus heeft U een
nieuw begin gemaakt
keer ons om naar Zijn weg.
KINDERNEVENDIENST
Tamar krijgt toch kinderen
Tamar wil kinderen. Ze is getrouwd met Er, maar hij
gaat dood. Dan trouwt ze met Onan, de broer van Er,
maar deze broer gaat ook al dood. Wat moet Tamar
nu? Er is nog wel een andere broer maar die is nog
veel te jong. Daarom moet Tamar weer bij haar eigen
ouders gaan wonen. Tamar is heel verdrietig en het lijkt
erop dat ze nooit kinderen zal krijgen. Maar God is
trouw aan Tamar. Zij krijgt de kinderen die zij zo graag
wil. God is ook trouw aan ons. Leg je leven in Gods
hand, dan draagt Hij jou elke dag!
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Zieken:
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 Johanneke den Boer-Pak
(Esdoornstraat 9, 3465 JL) in het Hofpoort ziekenhuis,
haar gezin, familie en de familie van Adriaan den Boer
(p/a Laageind 5, 3465 KG) die in de Haanepraij in
Gouda verblijft.
Beiden sluimeren op de grens van leven en dood en
worden bijzonder liefdevol verzorgd.
Jarigen:
29-11: Br. Hagoort, de Groendijck 21, 3465 JB
Driebruggen, hij wordt 70 jaar.
29-11: Zr. Gorissen-Markus, Hoogeind 38, 3465 GC
Driebruggen, zij wordt 71 jaar.
02-12: Br. G. Dijkstra, Pr. Bernhardstraat 62, 3466 LV
Waarder, hij wordt 73 jaar.

04-12: Br. J. Hagoort, Dorp 16, 3466 NG Waarder, hij
wordt 78 jaar.
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11
Van harte gefeliciteerd
Geboren
Er staat een schaapje in de kerk met een roze lint:
Evi, dochter van Daniëlle en
Chris van Lint-Schouten,
Sierkersstraat 7,
3465 JT Driebruggen,
zag het levenslicht op dinsdag
22 november.
Wij wensen hen en ook de
grootouders Tiny en Herman
Schouten en Bas en Irma van Lint heel veel geluk met
dit wonder onder de zegen van onze God.
AGENDA:
Donderdag 1 december voor jongeren tieners
catechese 19.30-20.30 in de Schouw
Donderdag 1 december 20.30 uur Kring oude vragen
nieuwe antwoorden in de Schouw
Www.PKNWaarder.nl
Marlies de Gier is al jaren onze webmaster.
Marlies wil hiermee stoppen.
We zijn daarom op zoek naar iemand die als vrijwilliger
onze webmaster wil zijn.
Als je het zou willen zijn maar misschien nog een
cursus of training zou willen hebben hiervoor, dan willen
we daar best medewerking aan verlenen.
Wil je onze webmaster worden of meer weten over
deze rol, wil je dan contact met ons opnemen?
Ik hoop op veel respons.
Nico Groot (T: 06-23979191,
E: nicogroot@hotmail.com)
Kinderoppas
Al een aantal weken heeft er een oproep in de
nieuwsbrief gestaan voor extra hulp bij de oppas .
Helaas hebben hier zich weinig nieuwe oppassers voor
aangemeld.
Nu is het idee ontstaan om de ouders in te roosteren
die regelmatig hun kind(eren) bij de oppas brengen
zodat er weer voldoende oppassers zijn om een rooster
te maken.
Je bent om de 8 - 10 weken aan de beurt bent om op te
passen.
Mocht je het hier niet mee eens zijn, bel of mail even
naar Rob (tel: 0348-502021 ) of via e-mail:
rob.kastelein@spie.com
Bovenstaande mededeling is in de kerkraad besproken.
Beste mensen van het GELEGENHEIDSKOOR.
Zondagochtend 4 December, ná de dienst, gaan we
met het Gelegenheidskoor voor de 2e keer oefenen
voor de dienst van 1e kerstdag.
Martin zorgt dat hij om 11.00 uur in de kerk is.
Wij hopen dat u allemaal weer meezingt.
Anneke Albregts.

Sunday Morning Chillout!
Zondag 4-12, is er weer Sunday Morning Chillout!
Dit keer gaan we uitwaaien op het strand!
We verzamelen na de dienst in de Schouw.
Voor iedereen van de middelbare school!
We hopen jullie allemaal weer te zien!
Vragen? bel of app naar 06-48769609 (Dennis),
mailen kan naar jeugdouderlingen@pknwaarder.nl.

In de zomer van 2017 zullen drie enthousiaste jonge
meiden vertrekken op project naar Malawi.
Het zijn Isa de Koning uit Driebruggen, Myrthe Griffioen
en Brittney Pater uit Waarder.
Ook Heleen van Tol uit Driebruggen gaat weer met
World Servants op stap maar dan naar Tanzania.
Uit Waarder gaat Lenie van Wijngaarden met de zuster
organisatie Mano-o-Mano naar de Dominicaanse
Republiek.
Om deze werkvakantie te sponsoren zijn de World
Servants het hele jaar door bezig met acties.
Dagelijks staat er aan De Groendijck in Waarder een
kraam van de WS, waar aardappelen, appelen, jam,
appelmoes, planten en cadeautjes te vinden zijn.
Maar natuurlijk zijn er ook acties.
Dinsdag 15 november was de groep actief in
Driebruggen om aardappelen te verkopen.
Deze actie heeft het mooie startbedrag van
€ 723,11 opgeleverd, dank u wel!
Op dinsdagavond 29 november kunnen de bewoners in
Waarder de WS leden met de aardappels verwachten.
De volgende actie staat ook al gepland.
Op 5 december is het mogelijk dat er 3 Zwarte Pieten
bij u langs komen om uw Sinterklaasavond compleet te
maken, of de cadeautjes bij u af te leveren…
Zou u dit willen, neem dan contact op met
Isa 06-21469807, Myrthe 06-1043226 of Brittney
06-81174647. Meer informatie kunt u vinden op onze
facebookpagina World Servants Waarder-Driebruggen.
Heeft u iets te vieren of gewoon zin in iets lekkers bij de
koffie. U kunt bij ons ook altijd taart bestellen.
Wij maken overheerlijke appeltaart (€10,00), kwarktaart
(€ 10,00) of chocoladetaart (€ 12,50). U kunt deze
bestellen bij Isa, Myrthe, Brittney of Max den Besten
06-57857501.

