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Van de redactie
Een nieuw jaar is begonnen, maar nog heel even wil ik met u
terugkijken naar de diensten van de afgelopen weken.
Wat zijn er veel mensen in beweging gekomen om met elkaar de
diensten rondom kerst en oud en nieuw te beleven.
Ook de familie kerstdienst tweede kerstdag was weer
hartverwarmend en druk bezocht. Een prachtige dienst.
We wensen u een gezegend nieuw jaar toe.
We hopen op een hartverwarmend nieuwjaar, waarin we elkaar
zullen opzoeken in mooie en moeilijke momenten. In kerkdiensten,
bijeenkomsten en bij elkaar aan tafel.
Graag kopij voor de volgende Uit eigen Kring inleveren voor 1
maart 2016. Inleveren van Kopij kan per mail: kring@pknwaarder.nl
Graag aanleveren in Lettertype Century Gothic, lettergrootte 11.
Verspreiding Uit eigen Kring
Alle leden krijgen de Uit Eigen Kring door de brievenbus.
De buitengebieden krijgen de Uit eigen Kring via de opgegeven
persoonlijk e-mail.
indien geen e-mail wordt het nog per post bezorgd.
De Uit eigen Kring verschijnt ook op de website, uit deze editie
wordt de privacy gevoelige informatie verwijderd.
Hartelijke groet van de redactie
Gea van Esschoten
Elske Griffioen
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Een persoonlijke noot
NIEUWJAAR 2016
OMZIEN EN UITZIEN
Wat hebben we het jaar mooi afgesloten met elkaar! Met dank
aan al die mensen die voor en achter de schermen de adventster ophingen, de kerk schoon maakten, de kerk binnen
versierden, de ramen buiten wasten, de mensen welke het grint
harkten, de bloemen en schikkingen verzorgden en bloemlezingen
ten gehore brachten, de orde van dienst vermenigvuldigden en
op de beamer projecteerden, de kosters en beheerster die gastvrij
en flexibel alles gladjes lieten verlopen, de koren die de sterren
van de hemel zongen en de musici die hun verschillende partijen
op, z'n mooist lieten horen, de crèche en de kindernevendienst
met hun betrokkenheid en project, de kerkenraad de commissies
die het al organiseerden en allen die trouw en massaal kwamen
naar de schoolviering, de volkskerstzang, de kerstnachtdienst, de
eerste kerstdagdienst en het kinderkerstfeest. Vijfmaal een volle
kerk (en er stonden al extra stoelen tussen) en vele gasten in ons
midden. Heel bijzonder was het om kerstnacht te vieren met bijna
alle bewonder van voormalige Kerverland, de jongeren van de
anti-kraakwoningen en de statushouders als nieuwe bewoners.
Uniek dat we zowel met christenen én moslims kerst konden vieren.
Na afloop bleven ze allemaal wat drinken (de christenen aan de
gluhwijn en de moslims aan de chocomel) om mensen te
ontmoeten en iedereen te bedanken voor het hartelijke ontvangst
in Waarder. En of ik dat door wilde geven aan u...
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UITZIEN
Wat verwacht jij van het nieuwe jaar? Die vraag werd me gesteld
door de redactie van Kijk op Reeuwijk.
Hier mijn antwoord:
Naar ontmoetingen met mensen kijk ik uit. Juist ook naar die
mensen die zich willen laten bezielen door de manier waarop
Jezus leefde. Mezelf niet blind staren op de waan van de dag of
geregeerd worden door angst voor de toekomst. Open en zonder
angst, met vertrouwen en liefde voor elk mens die op mijn pad
komt.
Van harte een gezegend 2016, mede namens Marion, Arthur,
Matthias en Elise,
Nieuwjaar 2016
Ds Erick Versloot
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TOERUSTINGSAVOND 7 JANUARI
De geschiedenis van de medische wetenschap en de Bijbel
Donderdag 7 januari is er een interessante avond in de Schouw
naast de PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24 in Waarder. Wim
Hardeman vertelt over de geschiedenis van de medische
wetenschap. Hij heeft daar veel cursussen in gevolgd en gaf
onlangs in België tijdens een internationaal congres een lezing
over dit onderwerp.
In het eerste deel van de avond zal de nadruk liggen op de
geschiedenis en het ontstaan van diverse methoden en middelen
die zijn gekoppeld aan de bloei van diverse rijken.
Daarin komen veel bijzondere 'weetjes' aan bod. Vóór de pauze
zal het gaan over een nieuwe richting van de medische
wetenschap die nu wordt ontwikkeld.
Tijdens de pauze kunt u kennismaken met uitspraken van de vader
van de medische wetenschap Hypocrates (op de beamer) zoals:
'Uw voeding is uw medicijn en uw medicijn is uw voeding'.
Bijbelse adviezen blijken verrassend actueel zijn. Ook zullen er
diverse soorten van wierook en oliën als voorbeeld aanwezig zijn.
Na de pauze maken we het onderwerp meer tastbaar en komen
diverse kruiden, oliën en wierook aan bod en hun werking. Na
Driekoningen is het interessant om de herkomst en geur van
wierook en mirre te proeven.
Iedereen is van harte welkom en neem gerust een gast mee. De
toegang is gratis en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. De
avond begint om 20.00 uur en eindig om 22.00 uur.
Donderdag 7 januari, aanvang 20 uur, in de Schouw. Organisatie:
Commissie Vorming en Toerusting PKN Gereformeerde Kerk,
Waarder
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Actie kerkbalans
Actie Kerkbalans van 17 t/m 31 januari 2016,
binnenkort komen de mensen van de actie kerkbalans 2016 weer
bij u langs.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is
het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een
gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt,
waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt
om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u
daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. Die
plek moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De
erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn
kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden
en u en vele anderen welkom te heten. Met uw bijdrage aan onze
kerkbalans kunnen onze vrijwilligers en dominee blijven werken
aan onze missie dat we een warme, open, gastvrije en levende
gemeenschap zijn van mensen die Jezus Christus willen volgen in
woord en daad naar Zijn Koninkrijk en dienstbaar willen zijn aan
dorp en samenleving, ver weg en dichtbij.
Onze kerk heeft uw steun hard nodig!
Verandering in samenstelling van het College van
Kerkrentmeesters
In oktober hebben we afscheid genomen van Teja Koomans, ze is
ruim 4 jaar actief geweest voor de CvK. Teja nogmaals bedankt
voor het vele werk.
We gaan je nog niet missen, want je blijft voor ons nog de actie
kerkbalans verzorgen.
We verwelkomen ons nieuw collegelid Diederik Kastelein, wat fijn
dat je ons team wilt versterken. Hij is in het dagelijks werk
werkzaam in de bouw bij Goudriaan-Jongerius. Diederik gaat bij
ons ook de technische man worden, samen met Cor Kon gaan ze
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het onderhoud e.d. voor onze kerk doen. Diederik succes bij deze
werkzaamheden.
Overzicht van de collectes
Onderstaand vindt u een overzicht van de ontvangen
collectes over de periode van 21 juni t/m 27 december 2015.
Kerk

21 juni
28 juni
19 juli
9 augustus
23 augustus
6 september
13 september
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober
4 nov. dankdag
8 november
22 november
29 november
24 december
25 december
27 december

Solidariteitskas

€ 357,65
€ 237,62
€ 243,57
€ 212,66
€ 262,98
€ 229,82
€ 266,25
€ 215,22
€ 287,85
€ 336,63
€ 283,50
€ 1.030,55
€ 390,35
€ 393,87
€ 320,97
€ 334,83
€ 411,63
€ 130,69

5 juli
12 juli
16 augustus
30 augustus
6 december
13 december
27 december

€ 220,55
€ 234,32
€ 223,15
€ 231,74
€ 282,82
€ 315,58
€ 93,76

Verjaringsfonds
Mei/juni/juli/aug.

€ 477,47

Jeugd
12 juli
13 september(2/3)
25 oktober
29 november
26 december

€ 250,19
€ 188,93
€ 294,11
€ 297,01
€ 252,20

Vorming &Toerusting
20 september

€ 502,97
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Bloemenfonds
5 juli
26 juli
20 december

€ 203,60
€ 224,67
€ 337,67

Trouwcollecte
22 mei
18 september
13 nov.(kindertehuis)

€ 167,10
€ 124,25
€ 224,20

Onderhoudsfonds
2 augustus
15 november
13 december

€ 195,13
€ 255,61
€ 259,8

Orgelfonds
21 juni
27 september

€ 284,12
€ 194,27

Organsiten
Door het overlijden van Dirk Hagoort is onze contactpersoon voor
de organisten
Lia Bruins naarstig opzoek gegaan naar invulling van de diensten
voor 2016.
En dat is gelukt om in een korte tijd zoveel organisten bereid te
vinden om te spelen in onze kerk, samen met het ‘’netwerk’’ van
Erick Versloot zijn er een aantal nieuwe organisten bereid
gevonden om te komen spelen in onze kerk, en de ‘’bestaande’’
organisten zijn bereid gevonden om meer diensten te spelen.
We mogen verwelkomen als organist voor meerdere diensten:
Dirk Jan Warnaar, Martijn van de Weerd, Jaap van Leeuwen, Arie
Schuller, Kees Romijn, Addo Dam, Evert de Vries, waarvan Arie
Schuller bereidt is om het orgel te ‘’stemmen’’, indien nodig, als
klein onderhoud.
Nieuwe organisten welkom op ons ‘’mooie’’ orgel in de kerk.
‘’Bestaande’’ organisten bedankt voor jullie toezegging voor
meerdere diensten.
Lia en Erick bedankt voor jullie inzet hiervoor.
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Periodieke giftenregeling
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen
daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1
procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor
een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen
als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift
kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI
worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de
kosten voor een notaris.
Een gift is een periodieke gift als:
•de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
•de bedragen (minstens één keer per jaar) worden
overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt
genoemd;
•de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
•de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden
overgemaakt naar dezelfde instelling; en
•de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst
(minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of
eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt
werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan
voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden
aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden
terugbetaald.
De Protestantse Kerk in Nederland, de plaatselijke gemeenten en
diaconieën hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst wordt
aangegaan met de PKN of de RKK en in de overeenkomst is
opgenomen dat de gift bestemd is voor de (diaconie van de)
lokale gemeente waar de gever op dat moment staat
ingeschreven, dan verhuist de periodieke gift bij verhuizing mee
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naar de ‘nieuwe’ gemeente. Uiteraard kunnen de gemeenten
ook zelf overeenkomsten met hun gemeenteleden aangaan.
Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en
het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website:
www.berekenhet.nl kan men het fiscale voordeel berekenen.
Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan
normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het
verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.
Wilt u meer informatie of gebruik maken van deze regeling voor
onze kerk, dan kunt u contact opnemen met het College van
Kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester Rien Schakel e-mail
rienenilseschakel@hotmail.com of tel. 0348-448505 of onze
boekhouder Gert Jan Hagoort, e-mail
boekhouding@pknwaarder.nl of tel. 0348-500042.
U kunt ook de ANBI op de website www.pknwaarder.nl bekijken
onder de button
St€un ons.

Verspreiding Uit eigen Kring
Alle leden krijgen de Uit Eigen Kring door de brievenbus.
De buitengebieden krijgen de Uit eigen Kring via de opgegeven
persoonlijk e-mail.
indien geen e-mail wordt het nog per post bezorgd.
De Uit eigen Kring verschijnt ook op de website, uit deze editie
wordt de privacy gevoelige informatie verwijderd
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Kort verslag van de vergadering van de Protestantse
Classis Gouda, gehouden op 23 september 2015 in
Gouderak
Opening
Na het gezamenlijk zingen van Psalm 100, opent de heer Broer de
vergadering met gebed en leest Lukas 24: 13-16 en 27-36 over de
Emmaüsgangers. Hierin staat de kern: waar 2 of 3 bijeen zijn, daar
wil God zelf aanwezig zijn. In de kerk, op de eerste dag van de
week, is Jezus aanwezig en openbaart zich aan de mensen. Dit
komt ook terug in het eerste deel van de Nota die de Synode
heeft besproken, samengevat:
- In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor.
- De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar
aanvaarden in Jezus Naam en voor elkaar willen instaan.
- De kerk helpt mij om te begrijpen wat “goed leven” is.
We zingen Gez. 75: 2, 11 en 12.
Ingekomen stukken
Dienstboek: de vraag is of de teksten definitief kunnen worden
vastgesteld. Het BM zou er wel mee in willen stemmen, maar heeft
voorkeur voor iets minder statische teksten, die aangepast worden
aan de hand van ontwikkelingen. De vergadering stemt ermee in
dat dit wordt gemeld aan het synodesecretariaat.
Synodeverslag: zie aparte bijlagen
Mevrouw Roosendaal (steunpunt ZW) vertelt over haar werk als
gemeenteadviseur. Zij is bezig met vernieuwing in de kerk. Vooral
in een stad als Rotterdam hebben kerken het moeilijk. Er wordt
beleid ontwikkeld voor de manier waarop we in een grote stad
kerk kunnen zijn, als niet meer in alle wijken een kerk is. Ook wordt
begeleiding gegeven aan kerken/gemeenten die willen fuseren.
Verder wordt een module gemaakt voor vrijwilligers bij het
vluchtelingenwerk en is er aandacht voor de midden-generatie en
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de vergrijzing. En er is een training voor uitvaartbegeleiding door
gemeenteleden.
Inleiding Geestelijke verzorging GGZ (H. Kamphuis en I. KoningPolet)
Er zijn veranderingen in de zorg voor de GGZ. De open klinieken
moesten dicht. Dat betekent dat mensen nu thuis behandeld
worden. Een gevolg is dat er meer verwarde mensen op straat
verblijven. Alleen in een crisissituatie wordt iemand opgenomen.
De geestelijk verzorgers zijn gekoppeld aan wijkteams (er zin er 3 in
Gouda) Vanuit de teams wordt gekeken naar de totale
leefomgeving. De geestelijk verzorgers zoeken voor de
betrokkenen naar “warme plekken” in de samenleving en horen
het graag als er een inloop-gelegenheid is, koffie- of theemiddag
waar ook psychisch kwetsbare mensen welkom zijn. Er wordt ook
gezocht naar een warme plek op de zondag. Waar zijn deze
mensen welkom in de zondagse viering en vindt men het geen
probleem als zij opeens weglopen of verward gedrag vertonen.
Zij zouden graag een platform creëren waarin over religie en
psychiatrie kan worden gesproken. Te denken valt aan één keer
per jaar een bijeenkomst voor alle classiskerken. Ook willen ze
graag dat elke kerk in de classis een contactpersoon doorgeeft
waar zij met hun vragen terecht kunnen.
In Gouda is de kliniek voor ouderen, in Alphen voor jongeren.
Leeftijdsgrens 65 jaar.
In groepen wordt gesproken over, door de geestelijk verzorgers
beschreven situaties. Enkele opmerkingen: - - Als
kerkgemeenschap moet je niet teveel willen. Soms zijn situaties
zoals ze zijn en kun je niet méér verwachten. Gebrokenheid
accepteren
Het is vaak niet zichtbaar, zoals bij iemand die een gebroken been
heeft. Vraag maar wat er aan de hand is.
er is veel stigmatisering, een maatschappelijk taboe.
- De kerk zou een plek moeten zijn, waar wel tot een gesprek kan
worden gekomen.
Marianne Terpstra, scriba classis Gouda
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Kerkendag 31 oktober 2015 in Schoonhoven.
Met de dominee op pad naar Schoonhoven om inspiratie op te
doen. Leven uit de Bron was het thema. Dit werd ingeleid door Ds
Jelle Kok uit Diever. Het was een bezinning over Methode en
Inhoud. Deze hebben een wisselwerking met elkaar. Drievoudige
inhoud:





Hart voor de Heer
Hart voor elkaar als zijn volgelingen
Hart voor zijn bevrijdend werk in de wereld.

Drievoudige methode:





Communicatie
Bezinning
Activiteiten

=
=
=

Hart
Verstand
Handen

De kern van gemeente zijn: hart voor de Heer, voor elkaar en voor
Zijn werk in de wereld. Liefhebben met hart, hoofd en handen.
Wij lazen met elkaar Lucas 10: 38 – 42 over de ontmoeting tussen
Jezus, Martha en Maria. Dat moest je op je eigen inwerken.
Daarna praatte je eerst met jouw buurvrouw wat dit verhaal met
jouw doet en daarna met de groep hoe individueel hier over werd
gedacht. Zo heeft ieder zijn eigen interpretatie over.
Er werden bouwstenen aangereikt wat je kan doen in jouw
gemeente bijv. zangavonden in allerlei vormen, jong en oud
verbinden via een kerkdienst, een maaltijddienst, een training
constructief omgaan met geschillen en verschillen en een
bloemenzondag waar bloemen gebracht worden naar iemand
van ’buiten’ de kerk.
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Zo werk je vanuit de kerkenraad als een zuurdesem naar
werkgroepen en commissies.
Zo blijft Leven uit de Bron een continue oefening.
Daarna konden verschillende workshops gevolgd worden. Zelf heb
ik voor het KerstWandelTheater gekozen. Leen Roosendaal
vertelde hoe in Gouda dat is opgezet. Dit is een activiteit op
Kerstavond, waar iedereen welkom is en niets kost. Men maakt
een wandeling van ong. 2,5 km waar de route gemarkeerd is met
waxinelichtjes. Onderweg is regelmatig een scene waar het
Kerstverhaal wordt uitgebeeld met vrolijke muziek, individuele
zang en kinderkoor. De route eindigt bij de kerk waar men nog
wat kan drinken en na kan praten.
Als u de afgelopen tijd de kranten gelezen hebt dan wordt in de
omgeving veel van deze tochten georganiseerd. Zoals in
Montfoort waar voor de 2e keer een Herdertjestocht was, in
Gouda voor de 5e keer in de wijk Korte Akkeren, in Haastrecht voor
de 1e keer, in Woerden vanuit Het Baken in de wijk Snel en Polanen
en ook in Alphen en Waddinxveen.
De 2e workshop die ik gevolgd heb is Leven uit de bron, de Joodse
wortels vanuit het christendom. We luisterden naar Psalmen die op
Joodse wijze werden gebracht. Het had wat melancholisch
gevoel. Het interessante van deze workshop vond ik het volgende:
De Joden verwachten nog steeds dat de Messias komt. Christenen
zien Jezus als de Messias. Jezus leerde ons Het Onze Vader. Dit
gebed is afkomstig uit 1 Kronieken 29 van de tenach.
Dit was mijn indruk van de kerkendag.
Hartelijke groet, Henny Steenbergen.
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Een sneeuwman met een bezem
Vader, hoe maak je een sneeuwman? Vraagt Jip. Ik zal jullie
helpen, zegt vader. Hij haalt een schop uit de schuur. En Jip krijgt
een klein schopje. En Janneke ook. En dan werken ze heel hard.
Koud, zegt Janneke. Mijn handen prikken. Dat gaat wel over, zegt
vader. Hard werken.
Eindelijk is de sneeuwman klaar. Hij heeft een hoed op. En hij heeft
een bezem. En een oranje neus. Want zijn neus is een winterpeen.
Dag man, zegt Janneke. Maar de man zegt niets. Als je van
sneeuw bent, zeg je niet veel.
Moeder, roept Jip, kom eens kijken. En moeder komt kijken. Wat
een grote witte man, zegt zij. Ik ben
er bang voor. Hu, straks bijt hij.
Janneke moet er om lachen. En
dan gaat zij op het sleetje zitten. Jip
moet trekken. Ze gaan de helling
op. Het is erg zwaar voor Jip. En het
is zo glad. Boem, daar valt hij. En het
sleetje gaat achteruit, met een
vaart. En Jip wordt meegetrokken,
op zijn buik naar beneden. Nog
eens, roept Janneke. Het is zo fijn,
dat er sneeuw ligt. Ze glijden de
hele dag. Maar de volgende
morgen is het allemaal weg. De grond is weer zwart. Het regent.
Jip en Janneke gaan naar de sneeuwman kijken. Het is alleen nog
maar een vies hoopje. En de hoed ligt op de grond. De neus ook.
Arme sneeuwman.
Er gaat iets veranderen met het zingen van het kinderlied.
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Puzzel
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Verandering zingen Kinderlied
Het kinderlied gaat gezongen worden voordat de kinderen de
kerk verlaten om naar hun eigen dienst te gaan. Dus niet meer als
zij terug komen in de kerk.
Het is een proef (van 3 maanden) en als het bevalt blijven we een
vast kinderlied zingen.



Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.



Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
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Kerkdiensten
17-jan-16 9.30 uur

Avondmaal Ds. D.J. Versloot

Woerden

17-jan-16 18.30 uur Avondmaal Ds. D.J. Versloot

Woerden

24-jan-16 9.30 uur

Woerden

Ds. D.J. Versloot

24-jan-16 18.30 uur Ds. P.H. Zaadstra

Kockengen

31-jan-16 9.30 uur

Woerden

Ds. D.J. Versloot

31-jan-16 18.30 uur Ds. W. de Bruin
7-feb-16 9.30 uur

Stolwijk

Wereld Diakonaat Ds. T. van Iersel

7-feb-16 18.30 uur Zangdienst Ds. D.J. Versloot
14-feb-16 9.30 uur

World servants dienst Ds. D.J. Versloot

Wateringen
Woerden
Woerden

14-feb-16 18.30 uur Ds. P.H. Zaadstra

Kockengen

21-feb-16 9.30 uur

Woerden

Ds. D.J. Versloot

21-feb-16 18.30 uur Ds. C. van der Kooi

Driebergen

28-feb-16 9.30 uur

Leiden

Dhr. J.P. Karstens

28-feb-16 18.30 uur Ds. J. de Jong
6-mrt-16 9.30 uur

Baambrugge

Ds. D.J. Versloot Scholendienst

Woerden

6-mrt-16 18.30 uur Zangdienst Ds. D.J. Versloot

Woerden

9-mrt-16 19.30 uur Biddag gewas en arbeid Ds. D.J. Versloot

Woerden

Mw. N. Dijkstra Algra

Houten

13-mrt-16 9.30 uur

13-mrt-16 18.30 uur Ds. A. Robbertsen

H.I. Ambacht

20-mrt-16 9.30 uur

Woerden

Palmzondag Ds. D.J. Versloot

Woerden
24-mrt-16 19.30 uur Witte donderdag Ds. D.J. Versloot
Woerden
25-mrt-16 19.30 uur Goede Vrijdag Ds. D.J. Versloot
Woerden
26-mrt-16 21.30 uur Stille zaterdag paaswake Ds. D.J. Versloot Woerden
20-mrt-16 18.30 uur Zangdienst Ds. D.J. Versloot

27-mrt-16 9.30 uur

Eerste Paasdag Ds. D.J. Versloot
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