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KERKDIENSTEN

Zondag 28-05-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Ds. G. Bijkerk uit Moordrecht
Ds. G. den Hartogh
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Zr. W. de Vink
Ria/Nico v. Esschoten
Britt Bloemheuvel/
Nicole van Schaik/Brittney Pater
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Solidariteitskas
Zending
André Bandell

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Zondag 04-06-2017
Pinksteren
Ds. D.J. Versloot
Ds. Y. Hsu uit Baambrugge
Tjeerd Kiers
Piet van Rikxoort
Zr. H. Steenbergen
Jannie en Aaldert Kon
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia/Zending
Orgelfonds
Frank van Duuren

Grethus Kon de Groendijck 32

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
Vandaag is het de zondag tussen hemelvaart en
pinsteren, ook wel wezenzondag genoemd naar het
woord van Jezus uit Johannes 14: Ik zal jullie niet als
wezen achterlaten...
KINDERNEVENDIENST
“De opdracht van Titus”
Kunnen mensen zien dat jij in God gelooft?
Waaraan kunnen ze dat zien? Op zondag?
Maar ook op maandag en dinsdag? Ben jij anders dan
iemand anders?
Vandaag gaan we iets leren over een man uit de Bijbel
die Titus heet.
Titus heeft van Paulus heel veel geleerd over de
Here God en nu mag hij dat weer doorvertellen
Waarom? Omdat dat het goed is voor hemzelf en
omdat anderen kunnen zien wat dat met je doet.

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
02-06: Mw. J. van Vliet-Boer, Dorpstraat 25, kamer
116, 6741 AA Lunteren.
03-06: Mw. A.H. de Koning-van Garderen,
Utrechtsestraatweg 50, Polders KSW, huisje 4
Breedveld, 3445 AS Woerden,
Vertederend, een bruin musje dat met kleine
sprongetjes op je afkomt. Steeds hipt het een stukje
dichterbij. Nieuwsgierig neemt het beestje je op, zijn
kraaloogjes schitteren. Je kijkt vol bewondering naar
het diertje. Perfect geschapen. Geliefd door de Vader.
Als musjes zo kostbaar zijn in Gods ogen dat hun niets
overkomt als Hij dat niet wil, weet dan dat ook jij heel
belangrijk bent voor Hem. Je bent zelfs meer waard dan
een hele zwerm mussen. Oneindig veel meer.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Huwelijksjubileum:
03-05-2017: 40 jaar getrouwd
Dhr. en Mw. Geerlof, Abeelhof 15, 3465 TL Dr.bruggen
Samen op weg, in vol vertrouwen
Dat Hij steeds met je mee zal gaan
De toekomst zal zich dan ontvouwen
Als rijk en liefdevol bestaan.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

Gastlid:
Ingeschreven als gastlid: Cor de Gier en Jony
Hanemaaijer, Wantslag 17, 3421 KA Oudewater
Zij trouwen 16 juni a.s. om 14.15 uur bij ons in de kerk.
OMZIEN
Grethus Kon (de Groendijck 32, 3466 NH) kwam
afgelopen week thuis uit het ziekenhuis na spannende
weken. Wat zijn wij blij met hem, Nelleke en de familie
dat het zo goed is afgelopen. De komende tijd zal in het
teken blijven staan van rust en herstel en wij wensen
hem daarbij veel geduld.
Wij leven mee met Joke en Gerrit (Hof van Waarder 3,
3466 NR) en Cobi en Rini (Hof van Waarder 7, 3466
NR) Donselaar-van Vliet nu zij afscheid moeten nemen
van hun moeder. Na een lang, mooi en voltooid leven
(97 jaar) nemen zij maandag afscheid in een dienst
waarin hun neef Cees Hoogendoorn voorgaat.
Vrijdag moesten Gijs en Marijke van Selm (Westeinde
15, 3466 NK) afscheid nemen van hun broer Ernst van
Selm uit Wilnis die onverwacht overleed. Ook met hen
leven wij mee.
UITZIEN
De komende maandagen is ds. Versloot niet bereikbaar
i.v.m. studiedagen rondom permanente educatie
rondom 'het joodse gebed', mystiek en bevinding.
Dinsdag: 30-05-2017: Vrijwilligersavond
Woensdag 31-05-2017: 09.00 uur morgengebed
o.l.v. ds. Versloot, Petruskerk, Woerden
Vrijdag 02-06-2017: 19.00 uur
Weeksluiting in de Huiskamer van Waarder
Zaterdag 03-06-2017: Ouderenreisje naar Rotterdam

Fietstocht
Zaterdag 17 juni hopen wij weer met een groep gezellig
te gaan fietsen! Deze keer fietsen we naar
Baambrugge.
De fietstocht wordt geheel verzorgd door de World
Servants.
Dit is inclusief diner na afloop.
De fietstocht is circa 100 kilometer. U kunt ook de
keuze maken om vanaf Baambrugge mee te fietsen.
Dit is circa 50 kilometer.
Wij zorgen ervoor dat u en uw fiets in Baambrugge
komen.
Wilt u meefietsen? Graag vóór 10 juni opgeven bij
Myrthe Griffioen of Isa de Koning.
E-mail: myrthe-griffioen@hotmail.com of
isadekoning@hotmail.com
Telefoonnummer
Myrthe: 06-10943226 of Isa: 06-21469807.
De kosten voor de fietstocht bedraagt: € 25,00.
U kunt zich natuurlijk ook laten sponsoren.
Ziet u het fietsen niet zitten? Dan kunt u ons sponsoren.
Datum: Zaterdag 17 juni 2017
Verzamelen: 08.00 uur bij de PKN Gereformeerde Kerk
Waarder

Het ouderenreisje 2017
Ook dit jaar organiseert de diaconie een ouderenreisje
(65+), op D.V. zaterdag 3 juni gaan we naar de Tweede
Maasvlakte!
Dit is het nieuwste stukje Nederland in de Noordzee, als
uitbreiding van de Rotterdamse havens. In het
bezoekerscentrum drinken we een kop koffie of thee en
daarna varen we met een rondvaartboot door de
havens en zien daar de indrukwekkende
containerschepen vanuit de hele wereld en de
kolossale containerkranen om te laden en lossen.
Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van een rollator of
rolstoel is dit uitje geschikt.
Vertrek rond 9.30 uur en terugkomst in Waarder rond
15.00 uur.
De eigen bijdrage zal 10 tot 15 euro bedragen.
Wilt u zich opgeven? Graag vóór maandag 29 mei, bij
Lenie van Wijngaarden: 06-15641647 of 502508.
Liever eerst meer info? Vraag het aan één van de
diakenen of kijk op het prikbord in het portaal van de
kerk.
Zaterdag 10 juni is
het weer zover, de
EO Jongerendag!
Uiteraard gaan wij er
weer naartoe.
Heb je zin om mee te
gaan, geef je dan via
jeugdouderlingen@pk
nwaarder.nl of 0648769609 (Dennis).
Wij hebben er zin in!
Bianca, Maartje &
Dennis
Speciaal programma voor jeugdleiders op de
EO- jongerendag
Ben je jeugdleider of lijkt het je leuk om meer te weten
over jeugdwerk, ga dan ook mee naar de EOjongerendag!
Er is een speciaal programma voor jeugdleiders met
uitdagende workshops, waarin je nieuwe inzichten krijgt
en praktische handvatten voor het jeugdwerk.
Geef je op via jeugdouderlingen@pknwaarder.nl of
06-48769609 (Dennis)
INSTRUMENTAAL CONCERT MET TAKE FIVE
Op DV zaterdag 10 juni 2017 wordt in de
Gereformeerde Kerk (Dorp 24) te Waarder een
bijzonder instrumentaal concert gegeven door de
bekende formatie ‘Take Five’.
Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit),
Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet),
Marien Souten (orgel) en Jan Peter Teeuw (vleugel).
Het programma voor deze avond is zeer divers: lichtklassieke meesterwerken, populaire composities,
virtuoze solo’s, muziek ‘met een verhaal’, een
improvisatie op verzoek…
Kortom: een gevarieerde muzikale avond voor het hele
gezin!

