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Zondag 30-04- 2017
Zondag 07-05- 2017
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. Mannenensemble Woerden
Ds. D.J. Versloot
Mw. L.K. Smit-v.d.Berg uit Baambrugge
Ds. D.J. Versloot
Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel
Martin Mans
Piet van Rikxoort
Martijn v.d. Weerd
Jaap van Leeuwen
Br. P. Geerlof
Zr. M. van Esschoten-Uittenbroek
Roos van Esschoten
Jannie en Aaldert Kom
Ilse Schakel en Karin Delfos
Annemaria Kooi en Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Missionair werk en groei
Vorming en Toerusting
Kerk
Frank van Duuren
Carl Griffioen
Joke Pater, ter bemoediging
Mw. Hoogendoorn-Peijnse v.d.AA

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 vieren wij de Maaltijd van de Heer.
Vanmorgen verwelkomen wij extra muzikale
medewerking van mannenensemble Woerden o.l.v.
John van Gulik en Martin Mans op het orgel.
We staan stil bij Mozes – die er eigenlijk niet mocht zijn.
Net als Jezus later en joden in allerlei tijden.
Het verhaal blijkt verbijsterend actueel....
Vanavond staan we stil bij de beelden van God – en de
veranderingen daarin in de Bijbel en liederen. Centraal
staat het thema 'God is ons een schuilplaats' waarbij de
Psalmen de boventoon zullen voeren.
KINDERNEVENDIENST
“Mozes wordt geboren”
Amram en Jochebed hebben maar één wens: dat hun
baby mag blijven leven. Met een slim plan proberen ze
het jongetje te redden.

Gelukkig zinkt het biezen mandje niet en wordt het
gevonden door de dochter van de farao.
Zij beschermt de kleine Mozes.
Maar eigenlijk zorgt God voor de kleine Mozes, want
later moet Mozes iets voor God gaan doen.
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
Zr S. Hoogendoorn-Peijnse van der Aa (Beatrixstraat
14, 3466 LP) is weer thuis uit het ziekenhuis voor
verder herstel. Het herstel zal tijd en geduld vergen.
Wij wensen haar en haar man sterkte en kracht van
God.
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. Wij leven mee met haar en haar familie.
UITZIEN
Familie Versloot is van 1-7 mei op vakantie; als u een
predikant wilt spreken kunt u contact opnemen met de
scriba.

Donderdag 11 mei: 20.30 uur Bijbelleesgroep in de
Schouw; kring waarbij we de teksten voor de komende
zondag verkennen, nu alleen de avondgroep.
Een ieder is van harte welkom.
Zondag 14 mei: 18.30 uur zangdienst 'Zou ik niet
van harte zingen....'. m.m.v. Gerard de Goeij, zang en
Tjeerd Kiers op orgel en vleugel. Zij vertolken mooie
en veelzijdige liederen van Maarten Luther, wij zingen
zijn bekende werken..
Chillout & Breepleinkerk - 7 mei
7 mei is er na de kerkdienst weer Chillout! We gaan
chillen en eten met elkaar en daarna gaan we mee naar
de Breepleinkerk in Rotterdam om bijzondere verhalen
over onderduikers in de 2e wereldoorlog mee te maken.
We horen graag of jullie meegaan i.v.m. vervoer (wij
zullen zorgen voor onkosten).
Tot de 7e! Bianca, Maartje & Dennis
Bezoek Breepleinkerk, Zondag 7 mei as.
Zoals eerder beloofd, hopen wij op 7 mei a.s. weer een
bezoek te brengen aan de orgelzolder in de
Breepleinkerk te Rotterdam.
In deze dagen van (her)denken aan de 2e wereldoorlog
is het toepasselijk om met elkaar op deze locatie weer
stil te staan bij alle leed en ontbering die deze oorlog
met zich heeft meegebracht.
We willen ±13.30 uur vertrekken. Bij voldoende
deelname is het de bedoeling om weer met een bus te
gaan. Je kunt je opgeven op zondagmorgen 23 en 30
april, na afloop van de dienst bij de entree van de kerk.
Kan ook per email: nelgeerlof@gmail.com
Er wordt op die dag een bijdrage van € 5,- pp. gevraagd
voor het in standhouden van de orgelzolder.
De onkosten voor een eventuele bus is afhankelijk van
de deelname, maar zal rond de € 7,50 liggen.
Het is erg lastig en overwegend betaald parkeren daar
in de omgeving. Voor meer informatie zie de “Uit eigen
kring” van april of de website van de Breepleinkerk:
www.breepleinkerk.nl/orgelzolder
Belangrijke mededeling van de ZWEO.
Op zaterdagavond 20 mei zal er een concert gegeven
worden hier in de kerk voor het project "Shine".
Het doel van het concert is om mensen die
in moeilijke situatie zitten te bemoedigen, maar ook om
mensen wakker te schudden en de ogen te openen
voor de schrijnende mensenhandel die óók in
Nederland aan de orde van de dag is.
Jane Lasonder,( voor ons al bekend omdat zij en haar
gezin ook erg betrokken waren bij concerten van de
Continentals,) heeft heel wat meegemaakt in haar
leven, maar kwam uiteindelijk in goede handen
terecht. Jane heeft haar leven beschreven in een boek
"Jane". Heel indrukwekkend.
Nadat ze dit boek heeft gepresenteerd is Jane
begonnen met spreekbeurten....
indrukwekkende spreekbeurten over haar leven,
maar vooral over een boodschap van hoop.
Hoop voor een ieder die God wil leren kennen en een
ieder die in zijn of haar leven met Jezus wandelen.
Hierna volgde een tweede boek: "Red Alert" met
verschillende verhalen over mensenhandel, prostitutie
en uitbuiting. Jane wil door haar ervaringen in haar
eigen leven, iets extra's doen voor mensen in

onderdrukking, voor mensen die dagelijks stelselmatig
mishandeld en misbruikt worden. Hierdoor is
stichting "Red Alert Company" in het leven geroepen.
Via deze stichting is Jane actief met het geven van
presentaties en preekbeurten op scholen, in kerken en
bedrijven, bij overheid en politie over onrecht,
mensenhandel en prostitutie. De spreekbeurten
van Jane zijn indrukwekkend, zetten je aan het denken,
zorgen er misschien voor dat je overgaat tot actie én ze
geven hoop. Hoop voor een ieder, in elke situatie.
Extra bijzonder aan dit project is dat Jane en Arnold
Wienen een samenwerking zijn aangegaan met een
Engelse Christelijke Band: "The Plan".
Deze band komt in mei naar Nederland om samen met
het te vormen projectkoor "Shine", waar ook Corine
Broekhuizen uit Waarder in meezingt, een zestal
optredens te verzorgen. Zo ook deze avond.
Op deze avond zal Jane een spreekbeurt houden over
haar leven en zal er gezongen worden door het
projectkoor "Shine" . Omdat het een indrukwekkende
en heel confronterende avond zal worden, waarin Jane
vertelt over haar leven waarin te veel is gebeurd om
hier te beschrijven, is deze avond dan ook alleen
toegankelijk voor personen boven de 16 jaar.
Uiteraard is het mogelijk om haar boeken te kopen op
deze avond.
Wanneer:
zaterdag 20 mei 2017.
Aanvang concert: 19.30 uur
Tijdsduur:
ca 1,5 uur
Leeftijd:
vanaf 16 jaar.
Toegang: gratis, maar er zal tijdens het concert een
collecte gehouden worden
Na dit concert is er voor een ieder gelegenheid om na
te praten over deze avond en koffie/thee te drinken in
de Schouw.
De ZWEO heet u van harte welkom op deze bijzondere
avond en hopen dat u massaal gehoor zal geven om
deze avond bij te wonen.
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@pkn
waarder.nl of 06-48769609 (Dennis).
Wij hebben er zin in! Bianca, Maartje & Dennis
Koninklijk onderscheiden
Deze week werd Heleen van Tol
in het zonnetje gezet van
koningswege onder meer
vanwege haar hart voor mensen
in onze dorpen en ver
daarbuiten, haar dienstbaarheid
als diaken, betrokkenheid bij de
voedselbank en samen aan
tafel.
Namens ons allen van
harte gefeliciteerd.

