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KERKDIENSTEN

Zondag 28-01-2018

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Ds. P.M. van Dam uit Houten
Ds. G. den Hartogh uit
Krimpen a/d IJssel
Martijn v.d. Weerd
Arie Schüller
Br. W. van Duuren
Gea en Teus Lodder
Wil Kastelein, Tiny Schouten en
Martine Wichers
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Catechese educatie (LC)
Carl Griffioen
W. van Kooten, Kerkweg 17
(langdurige ongemakken)

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

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.
RONDOM DE DIENSTEN
Lezingen ’s morgens: Jeremia 29: 1, 4-14 en
Mattheüs 10: 34-42
Verkondiging – Babel, Bubbel of………?
De tweede collecte is vandaag bestemd voor
catechese educatie
Wijzer worden in de kerk
Onze samenleving verandert in een snel tempo.
Mensen worden in beslag genomen door de drukte van
het dagelijks bestaan van werk en zorg. Voor veel
mensen is er geen plaats meer voor de kerk. Maar toch
zijn er grote zingevingsvragen.
Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit
het verlangen een kerk voor deze zoekers of twijfelaars
te zijn. Maar hoe deel je het Evangelie op een manier
die relevant is voor mensen die van de kerk zijn
vervreemd?
Er start een tweejarige opleiding waar predikanten en
kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun

Zondag 04-02-2018
Morgendienst – World Servantsdienst
Ds. J.A.A. van der Nagel-Meter (Werelddiaconaat)
Ds. R. de Hoop uit Oudewater
Hans van Vliet
Kees Romijn
Zr. H. Steenbergen
Jannie en Aaldert Kon
Alinda Kooistra, Marijke Kasius, Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
World Servants
KIA Werelddiaconaat (LC)
Sven de Koning

gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen
maken.
Deze opleiding is broodnodig in onze kerk.
We bevelen de collecte van harte bij u aan.
De Diaconie
KINDERNEVENDIENST
“Jezus geneest een man met een verschrompelde
hand”
In het joodse geloof bestonden veel wetten en regels.
Ze helpen de mensen om zich aan Gods geboden te
houden. De regel was dat je op de sabbat/zondag niet
werkt. Daar zijn de andere zes dagen voor. Vandaag op
de sabbat/zondag komt Jezus een man tegen met een
misvormde hand. Jezus wil hem graag helpen en
genezen, juist op sabbat/zondag, ook al verbieden de
regels dat.
Jezus legt uit dat de sabbat niet bedoeld is om
helemaal niets te doen, maar om te zien hoe goed en
gaaf de schepping is. Dat mensen zien hoe goed God
voor hen is en dat ze er zelf alles aan doen om Hem te
bedanken voor zijn liefde.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
04-02: Mw. K. de Vries-Meinders, Kosterdijk 4, 3466 LC
Waarder, zij wordt 83 jaar.

Onze toevlucht is het vast houden aan de hoop op wat
voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een
betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.
(Hebreeën 6: 18b-19a)
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Mw. C. Zuidam (Maximalaan 35 3466 LP Waarder) is
wederom met ernstige benauwdheidsklachten
opgenomen in het ziekenhuis. Ditmaal verblijft ze in het
Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, afd. A kamer 566.
Doordat ze tevens is besmet met een griepvirus wordt
zij geïsoleerd verpleegd. We wensen haar kracht en
sterkte toe en hopen en bidden met haar dat er
verlichting mogelijk is!
Mw. K.Lettink-Boerefijn,, Burg. P. Feitsmalaan 2,
3465 KC Driebruggen moet 21 februari een uitgebreid
onderzoek ondergaan omdat zij ernstig ziek is.
Ook zal zij enkele chemokuren moeten ondergaan.
Heel spannend allemaal.
Onze toevlucht is het vast houden aan de hoop op wat
voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een
betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.
We bidden haar toe dat God haar moed en kracht
geeft. " Wees niet bang want ik ben bij je, vrees niet
want ik ben je God." (Jes.41:10a)
Dhr. A. den Boer (Laageind 23 3465 KG Driebruggen)
revalideert thuis en zal in de komende periode
onderzoeken ondergaan om te overwegen of een
operatie aan de rug mogelijk is. Het is moeilijk om te
moeten accepteren dat de weg naar herstel nog lang is.
We bidden hem en zijn vrouw toe dat ze mogen ervaren
dat God ook op deze weg een God is die ziet en hoort.
Dhr. Seeleman die in de Ronssehof, Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda verblijft hoopt in de komende week
bevrijd te worden van de schroeven en pennen in zijn
been. We wensen hem energie en kracht toe om de
verdere weg van revalidatie te gaan en daarbij Gods
liefdevolle zegen!
Ons bereikte het droevige bericht dat moeder/
schoonmoeder/oma en overgrootmoeder
van Wilma en Kees de Vink en fam. Slagter, Kosterdijk
2, 3466 LC Waarder, is overleden.
Een triest bericht zo net na hun terugkeer uit Vietnam,
maar gelukkig waren zij op tijd om in de laatste
ogenblikken van haar leven bij haar te zijn.
Haar leven was voltooid maar toch zal het gemis groot
zijn.
Veel meer nog dan jullie verdrietig zijn, omdat zij er niet
meer is, zijn jullie dankbaar voor het leven, waarin jullie
haar hebben gekend.
Wij wensen jullie namens ons allen Gods nabijheid toe.
De Bibliotheek zoekt enthousiaste taalvrijwilligers!
Na de voorjaarsvakantie start er in de Bibliotheek in de
Prins Willem-Alexanderschool de Leeskring Makkelijk
Lezen. Deze Leeskring is bedoeld voor alle
volwassenen die moeite hebben met het lezen van een
Nederlands boek. Met elkaar lees je een makkelijk
geschreven boek om er vervolgens met elkaar over te
praten. Zo wordt er op een informele manier geoefend
met de Nederlandse taal.

De Bibliotheek is op zoek naar twee vrijwilligers om
deze Leeskring te begeleiden. Vindt u het leuk om met
taal bezig te zijn en beschikt u over enthousiasme,
inlevingsvermogen, creativiteit en veel geduld? Meldt u
zich dan aan via:
taalhuis@bibliotheekdegroenevenen.nl.
Met uw vragen kunt u ook terecht bij dit e-mailadres.

Eetcafé
De voorbereidingen voor ons allergrootste evenement
is al in volle gang.
Het World Servants Eetcafé!
Op 10 februari bent u van harte welkom om bij ons te
komen eten. Een grote diversiteit van gerechten staan
dan klaar voor u. En natuurlijk is er genoeg tijd voor een
ontmoeting met bekenden.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij Adri Kon, tel.
0348-501561 of Gea Soeters 0348-502050. Wilt u
verzekerd zijn van een plekje, geeft u zich dan vast op
want: Vol = Vol.
Opwekkingsweekend 2018:
Het duurt nog even, maar we zijn toch achter de
schermen al weer bezig met het Opwekkingsweekend
in Biddinghuizen.
Het is altijd het Pinksterweekend, wat dit jaar valt van
vrijdag 18 mei tot en met maandag 21 mei.
Een weekend vol met muziek, optredens van bekende
bands, diensten, workshops, gesprekken over het
geloof en gezellig samen zijn.
Ook dit jaar willen we weer met een groep uit Waarder
daar het hele weekend gaan kamperen.
Vorig jaar gingen er ook een aantal jongeren van de
Hervormde kerk met ons mee. Het zou super zijn als
we dit jaar met een nog grotere groep gaan, waarvan
ook een grote groep jongeren uit onze kerk met ons
meegaan.
Het is altijd erg gezellig, we eten met elkaar, doen
vrijwilligerswerk en juist met elkaar je geloof delen
geeft zo veel nieuwe energie.
Het terrein is zo groot en er zijn voor alle leeftijden
eigen programma`s, dat wij het wel fijn vinden als je
minimaal 15 bent, zodat je zelfstandig je eigen
programma kunt volgen.
Heb je zin om mee te gaan, wil je een dagje komen of
heb je vragen, neem gerust contact met mij op.
Tot snel.
Groetjes Sonja Seeleman
(familieseeleman@hotmail.com)

