Nieuwsbrief
Zondag, 30 oktober 2016
Kleur:

Groen
Het leven, de hoop

Predikant:
Scriba:
Beheerder:
Koster:
Beamerteam:
Nieuwsbrief te lezen op:
Vrijwillige hulpdienst

Ds. D.J. Versloot, Spinellilaan 1, 3446 HJ Woerden, telefoon 0348-434955,
e-mail: erickversloot@hotmail.com
Mw. H. van Duuren, Kerkweg 14a 3465 JJ Driebruggen ,telefoon: 0348-502006,
e-mail: scriba@pknwaarder.nl
Mw. L. van Wijngaarden, telefoon 06-19971332, e-mail beheerder@pknwaarder.nl
e-mail: koster@pknwaarder.nl
e-mail: beamerteamwaarder@gmail.com
www.pknwaarder.nl
Margreet Bik
Tel: 0348- 503405
(wdvrijwilligersdienst@gmail.com)
Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

KERKDIENSTEN

Zondag 30-10-2016

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
René v.d. Hoef
Arie Schueller
Br. C. v.d. Wind
Jannie en Aaldert Kon
Britt Bloemheuvel/
Annelise Seeleman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even
Kerk
Hervormingsdag
Thomas Romers
Grada Hagoort
Ank v. Duuren
Heleen van Tol

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
Beamteam
Bloemen uit de kerk

Woensdag 02-11-2016
Dankdag voor gewas
en arbeid
Ds. D.J. Versloot
Martijn v.d. Weerd
Zr. de Groot-van Esschoten
Ria en Nico van Esschoten

Kerk
-Frank van Duuren

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
Vanmorgen is er aandacht voor de bijbelzondag,
feestelijke medewerking wordt verleend door het
stemmen-dubbelkwartet Octava.
Tijdens de dienst stelt Gretha Bregman – Hovingh zich
als stagiaire, voor het winterseizoen, voor en na afloop
kunnen we tijdens de koffie / thee / fris met haar nader
kennis maken.
Vanavond is er een ruildienst met Kockengen waar
ds. Versloot voorgaat en wij ds. Zaadstra verwelkomen
in ons midden.
Volgende week is er zondagavond een zangdienst
rondom bekende en geliefde liederen. Dat wordt een
uur heerlijk zingen uit allerlei bundels.
Van harte welkom!

Zondag 06-11-2016

Ds. M.J. Zandbergen
Ds. D.J. Versloot Sing In
Piet van Rikxoort
Erick Versloot
Br. D. Kasius
Ria en Nico v.Esschoten
Wil Kastelein/
Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
KIA Zending
Solidariteitskas
André Bandell

KINDERNEVENDIENST
Liefde van twee kanten.
Jacob, de vader van Jozef, wil Benjamin niet laten
gaan. Hij is bang, na Jozef, ook hem kwijt te raken.
Dan belooft Juda voor hem te zorgen. Maar wanneer
Benjamin de drinkbeker van Jozef lijkt te hebben
gestolen moet Benjamin de gevangenis in. Juda biedt
aan zijn plaats in te nemen zodat Benjamin terug kan
naar hun vader. Jozef ziet hoeveel Juda van zijn vader
en van Benjamin houdt. Jozef vertelt wie hij is en geeft
zijn broers geen straf. Jozef toont zijn liefde aan zijn
broers. Liefde van twee kanten.
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) en haar gezin en familie.

Jarig:
05-11-2016 Corrie Nap-van der Vliet,
Pr. Irenestraat 9, 3466 LM Waarder, zij wordt 75 jaar.
In deze wereld mag ik leven
dagen maanden jaren vliegen heen
telkens als ik jarig ben
dank ik God, elk jaar is er één.
Van harte gefeliciteerd.

passen, we moeten het met elkaar als gemeente doen.
Ik hoop op veel reacties.
Bel of mail naar Wil / Rob Kastelein 0348-502021 of
mail naar rob.kastelein@spie.com

31-10: 19.45 uur:
Start Groei Groepen
02-11: 19.30 uur
Dankstond voor gewas en arbeid
02-11: Na de dienst
Moderamen
03-11: 19.30-20.30 uur
Catechese voor tieners
05-11: 09.00 uur vertrek bij de kerk
Maarten Luther wandeling in Amerongen
05-11: 15.30 uur
Zangmiddag in de Brugkerk
19-11: 16.00 uur
Najaarsconcert Petruskerk Woerden

Woensdag dankdag voor gewas en arbeid
Je mag gerust weten dat ik het niet zag zitten om te
danken in alle blijmoedigheid.
Want we kunnen niet altijd danken, omdat wij denken
dat Hij ons niet ziet.
Wij kunnen niet vrij en blij spreken van Zijn goedheid, in
deze wereld van pijn, verdriet, zelfzucht, haat en
oneerlijkheid.
Toch moeten we leren om klein te denken: zoals een
dak boven ons hoofd, eten, kleding, liefde, vrijheid en
vrienden, mogelijkheid om naar de kerk te gaan, en
vergeving wat wij eigenlijk niet verdienden.
Is dit niet genoeg voor een lofzang?
Zie op zijn overvloedige liefde en aanwezigheid,
ondanks al onze zonden,
Zijn ontferming, troost en barmhartigheid, terwijl wij Zijn
wetten schonden. Dus doe mee en prijst Hem, elke
dag, vrijmoedig en niet bezwaard. Want Hij wacht en
roept ons met klem. Doe het want Hij is het zo waard!

Sunday Morning Chillout!
Vandaag, zondag 30-10, is er weer Sunday
Morning Chillout!
Na de ochtenddienst gaan we in de Schouw
ontspannen met muziek, gezelligheid en interessante
verhalen.
Dit keer extra veel muziek met les van Wilco :)!
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.
Catechese voor tieners:
Een groep jongeren heeft zich al gemeld voor de
catechese voor tieners. Dat pakken we op.
Op donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur in het
jeugdlokaal van de Schouw o.l.v. Ds. Versloot.
Het is al een leuke groep, maar er kunnen er nog bij.
WELKOM!
Oppas gezocht
Elke zondagmorgen tijdens de eredienst is er oppas
voor de kinderen van 0 tot en met 3 jaar hier in ons kerk
gebouw.
Omdat een aantal mensen heeft aan te geven om te
stoppen, en al gestopt zijn, zijn we op zoek naar nieuwe
mensen.
Ouders die regelmatig hun kinderen brengen, zouden
zelf ook bereid moeten zijn om op te passen.
Het is zeer moeilijk om mensen te krijgen die willen
oppassen, ik heb al veel mensen benaderd maar de
meeste zeggen dit niet te willen.
Zoals het rooster er nu uit ziet ben je om de 7 weken
een keertje aan de beurt.
Dus denk nog eens goed erover na om te kijken of je
echt niet 1,5 uur in de 7 weken tijd hebt om op te

Start Gemeente Groei Groep
Op maandag 31 oktober om 19.45 uur start de
Gemeente Groei Groep.
Er zijn 2 groepen met totaal 25 deelnemers, beide
groepen komen in Waarder bijeen.
Wilt u nog aansluiten?
Neem dan contact op met Heidi van Duuren [502006] of
Dineke de Gier [502117].

Dankdag 2 november:
uw gaven worden gevraagd…………..

U kunt uw gaven voor dankdag dit jaar inleveren op:
zondag 30 oktober voor de ochtend- of avonddienst in
de kerkenraadskamer,
dinsdag 1 november van 18.30-19.30 uur in de kerk,
woensdagmiddag 2 november van 14.00-15.30 uur in
de kerk.
Of geef het af bij een diaken die bij u in de buurt
woont.
De diaconie maakt er gezellige pakketjes van.
Na afloop van de dienst kan iedereen die dat wil een
pakketje meenemen om weg te brengen.
Kent u iemand die een oogstpakketje kan gebruiken?
Geeft u die naam met adres dan door bij de diaconie.
Het hoeft niet om een lid van onze kerk te gaan. Maar
wel om iemand uit Waarder/Driebruggen die een
steuntje in de rug of wat extra aandacht kan gebruiken.
We hopen van harte op uw medewerking en een mooie
opbrengst!
Uw diakenen:

Niels van Gent, Kon. Julianastraat 15, Waarder
(T. 500504)
Lenie van Wijngaarden, Pr. Pieter Christiaanstraat 16,
Waarder (T. 502508)
Heleen van Tol, Schoolstraat 1, Driebruggen
(T. 502564)
Jaco Hagoort, Pr. Margrietstraat 8, Waarder
(T. 502502)
Marieke Dijkshoorn, Kastanjelaan 38, Driebruggen
(T. 502296)
Rineke Bode, Hazelaarhof 1, Driebruggen (T. 565421)
Na de dienst is er koffie drinken en gelegenheid voor
ontmoeting.
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
De schikking voor dankdag verbeeldt de rijke oogst van
ons eigen land en van de producten die de vele
mensen, gedwongen komend uit hun onveilige land,
met zich meebrengen. Dit wordt verbeeldt door
aubergines en granaatappels.
Op de voorgrond de vele peulvruchten die de stroom
vluchtelingen moet voorstellen.
De overige producten spreken voor zich.
De kleur rood voor het lijden, en de klimop verbeeld het
vertrouwen.De opgaande lijnen reiken naar het licht dat
nodig is om alles te doen groeien.
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 2 november 2016
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype: century
Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Kerk en Dorp - zangmiddag
De werkgroep Kerk en Dorp nodigt u uit voor een de
jaarlijkse zangmiddag in de Brugkerk in Nieuwerbrug.
Deze vindt plaats op zaterdag 5 november 2016.
Medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd
Koor Nieuwerbrug o.l.v. Pia Schütz en met pianospel
van Warno Ruting. Samen luisteren, samen zingen.
Het koor zal bekende liederen uit lang vervlogen tijden
ten gehore brengen. Liedjes van vroeger die je niet veel
meer hoort, maar die vaak nog wel in ons hoofd zitten.
Meezingen is niet verplicht, maar wel toegestaan.
De zangmiddag begint om 15.30 uur en zal ongeveer
een uur duren.Vanaf 15.00 uur staan de deuren van de
Brugkerk voor u open en is de koffie klaar. Toegang is
gratis. U bent van harte welkom.
Als u er heen wilt en vervoersproblemen hebt, kunt u
contact opnemen met Gerard de Wit, telefoon 688536.
Tot ziens op 5 november!
Maarten Luther wandeling Amerongen zaterdag 5
november
Wie gaat ermee? Vertrek vanaf onze kerk 09.00 uur.
Lengte wandeling 10 km.
Het is de bedoeling dat we met elkaar meerijden
Wandeling begint bij Restaurant ‘t Berghuis,en gaat
door nationaal park Utrechtse heuvelrug met op de
route kerken als rustplaats
Opgeven bij Juus van Dieijen juus@vandieijen.nl tel
0618066095
Commissie Vorming en Toerusting

Najaarsconcert Chr. Oratoriumkoor Woerden,
s’OTTOvoces en Woerdens Kamerkoor
Op 19 november vindt het concert plaats in de
Petruskerk, Kerkplein te Woerden,
Aanvang 16.00 uur.
Kerk open vanaf 15.30 uur. Entree: € 12,00
Voorverkoop € 10,00 bij koorleden, Vakdrogist
Stouthart, Van Vliet Muziek en De Hoeksteen te
Woerden.
Info: www. COWoerden.nl
Nieuw – verschenen: Bijbelse dagkalender 2017
De “Bijbelse Dagkalender” verschijnt dit jaar voor de
e
71 keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een
dagelijks meditatief moment of bij stille tijd.
De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot
verder denken.
Uitgangspunt is steeds een bijbelgedeelte.
De “Bijbelse Dagkalender” volgt het bijbelleesrooster
van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat aansluit bij
het leesrooster dat veel predikanten volgen in de
zondagse diensten.
Dankzij dit rooster komt elk jaar een groot deel van de
Schrift aan de orde.
Achter in de dagkalender zijn gebeden opgenomen
voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven.
Aan de “Bijbelse Dagkalender” werken ieder jaar
achttien predikanten mee uit de Protestantse Kerk in
Nederland.
Dit jaar zijn dat onder andere ds. Karin van den Broeke,
drs. Hanna van Dorssen, ds Erick Versloot, ds. René
van den Beld en ds. Alfred C. Bronswijk.

U kunt een exemplaar meenemen bij de uitgang en
later het van bedrag van € 7,75 overmaken op
NL98INGB0004645041 t.n.v. Ds. D.J. Versloot.

