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KERKDIENSTEN

Zondag 29-01-2017
’s Morgens – Doopdienst

Zondag 05-02-2017
’s Morgens - Jeugddienst

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

Ds. D.J. Versloot
Ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Kees Romijn
Johan Kooiman
Br. T. Kloosterziel
Roos van Esschoten
Linda Markus en Corine de Wit

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

Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Missionair werk en Groei
Kerk
Sven de Koning
M.J. de Jong-Koetsier, Lindenlaan 5

Corjan Matzinger m.m.v. Route 77
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Jaap van Leeuwen
Martijn van der Weerd
Zr. H. Steenbergen-den Hartogh
Jannie en Aaldert Kon
Britt Bloemheuvel, Annelise Seeleman en
Brittney Pater
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kia Werelddiaconaat
Diaconie
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 DIENSTEN
Van harte welkom!
Vanmorgen vieren wij een eredienst waarin Lisa
Oostendorp en Evi van Lindt de Heilige Doop mogen
ontvangen. We kijken met de ouders en familie én als
gemeente uit naar een feestelijke dienst.
Vanavond is er een ruildienst met Kockengen en
verwelkomen wij ds. Zaadstra.
KINDERNEVENDIENST
Jezus geneest de zoon van een hoveling”
God is Koning en woont in de hemel, niet op aarde.
Hoe kan Hij van zo’n afstand voor alles en iedereen op
aarde zorgen? En hoe kan Jezus zonder mee te gaan
opdracht geven dat de zoon van de hoveling geneest?
Dat is nu Gods macht. Hij kan overal zijn werk doen.
Daarom is Hij altijd dichtbij jou. Dat moet je natuurlijk
wel eerbiedig geloven.

De vader van de zieke jongen doet dat en ziet het
resultaat. God zorgt als een goede koning voor heel zijn
volk. Daarom kan Jezus opdracht geven dat de jongen
beter wordt.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
04-02: Mw. K. de Vries-Meinders, Kosterdijk 4, 3466 LC
Waarder, zij wordt 82 jaar.
Hoe veelomvattend is Gods liefde. Ze omspant de hele
wereld. Maak je deel uit van deze wereld dan is Gods
liefde ook voor jou.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie voor
onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 3 februari 2017 gaan we “Met elkaar aan tafel”
in de Schouw.
De maaltijd voor
alleenstaanden/
alleengaanden begint om
18.00 uur en duurt tot
20.00 uur.

Bijdrage € 5,00 per persoon.
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 1 februari 2017 bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564
5 februari jeugddienst
Thema: Heilige Herrie!
Spreker:
Jeugdwerker Corjan Matsinger
Muziek: Route77
Het belooft een interactieve dienst te
worden waarin Corjan ons aan de
hand van bekende popmuziek
meeneemt op een interessante reis
voor jong en oud. We verwachten een
Top 2000-en-geloof gevoel!
Na de dienst is er weer Chillout! voor
de jeugd om nog lekker na te
genieten van de Heilige Herrie en deze nog verder te
ervaren!
PER BUS NAAR DE BREEPLEINKERK
ROTTERDAM-ZUID...?!
Zondag 5 februari zijn wij
welkom in de Breepleinkerk
voor een bezoek aan de
Orgelzolder waar 3 joodse
gezinnen de oorlog overleefden
en aansluitend de zangdienst
om 17.00 uur. We vertrekken al
om 14.00 uur vanaf de kerk per
bus.
Tot ons alles verrassing en
blijdschap (en ook van de
mensen van de Breepleinkerk)
hebben zich de afgelopen
week 70 (!!) mensen aangemeld en is het idee geboren
om met de bus (met aan het stuur ons gemeentelid Dik
Bezemer) te gaan. Het is fijn om gezamenlijk te reizen,
parkeergelegenheid is erg beperkt rondom de kerk en
ook op zondag geldt er betaald parkeren. Vandaar dat
er een eigen bijdrage van € 7,50 wordt gevraagd voor
de bus met daarnaast een vrijwillige bijdrage met als
richtlijn tenminste € 5,00 p.p. om de kerk en haar
verhaal in stand te houden.
We vertrekken na de zangdienst met de bus weer naar
Waarder. Er kunnen 54 mensen met de bus mee, de
rest kan met eigen vervoer gaan.
Het zou fijn zijn als u na de dienst of per mail
(anneke_albregts@kpnplanet.nl) aangeeft aan leden
van de commissie of u met de bus of eigen vervoer wil
reizen (i.v.m. de bezetting van de bus).
In verband met de grote opkomst gaan we eind april
waarschijnlijk met de jeugd en 26 november (op een
zondagmiddag met aansluitend zangdienst) nog een
keer.
Commissie Vorming en Toerusting
PS: Wie zich goed wil voorbereiden en er meer uit wil
halen kan het jeugdboek van Jan Vermeulen – het
geheim van het Breeplein lezen, a € 11,95

of als E-book 6,99. Of het essay van Ahmed Aboutaleb
– Droom en daad. Inspirerend!
AGENDA:
Donderdag 2 februari : 19.30 uur
Tienercatechese in de Schouw
Vrijdag 3 februari: 19.00 uur
Weeksluiting in de Huiskamer van Waarder
Om alvast te noteren
Dinsdag 7 februari:
Groothuisbezoek in Driebruggen
World Servants eetcafé
Zaterdag 11 februari is het weer zo ver, het jaarlijkse
eetcafé van World Servants.
Deze avond kunt u weer genieten van een
wereldmaaltijd van World Servants.
De kosten bedragen € 15,- per persoon voor
volwassenen en € 7,50 per persoon voor kinderen,
exclusief drankjes. Opgeven kan bij fam. Kon
(0348-501561) of fam. Soeters (0348-502050).
Inloop is tussen 17.30 uur en 18.00 uur in de PKN
Gereformeerde Kerk hier in Waarder. We zien jullie
dan!
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 mogelijk tot 12 februari.
Vrijwilligersdienst.
Per direct zijn wij op zoek naar 6 begeleiders en
taalcoaches voor nieuwe bewoners in Kerverland.
Wie heeft er een uurtje of meer vrij per week om deze
mensen te helpen met starten? Tijd en plaats is in
overleg. Dus het mag ook bij je aan huis en op
verschillende dagen. Omdat het meest mannen zijn, is
het makkelijker als het een man is.
Voor taalcoaching aan beginners hoef je niet heel veel
benoembare kennis van de taal te hebben; je herkent
als vanzelf waar dingen niet kloppen en zo, en de
theorie staat - daar waar een boek wordt gebruikt - bij
de oefeningen.
Voor begeleiding is het hen helpen en begeleiding om
de weg naar b.v. dokter, ziekenhuis, boodschappen,
openbaar vervoer, e.d. te vinden.
Heb je vragen, of wil je je aanmelden, neem dan gerust
contact op met de vrijwilligersdienst (0348-503405) of
Gert Lemkes (06 24971350).
Wij zijn dankbaar voor de vele mensen die zich al
hebben ingezet en hopen dat ook deze laatste mensen
een goede start kunnen maken in onze gemeenten.

