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Van de redactie
Het nieuwe seizoen gaat van start. Fijn om elkaar na de
vakantie weer te zien en elkaar te kunnen ontmoeten.
We hopen dat u uitgerust bent in de vakantie en weer zin
heeft om alle taken met plezier op te pakken.
Er zijn ook tal van kerkelijke activiteiten die weer van start
gaan, maar de aftrap is toch echt het Startweekend. Een
weekend vol leuke activiteiten voor iedereen van jong tot
ouder.
In de winterperiode zijn er tal van mogelijkheden tot
verdieping. U kunt erover lezen in deze uitgave.
Wij wensen u een goed winterseizoen toe en hopen dat u
zich ook dit seizoen THUIS zult voelen bij onze
kerkgemeenschap.
Kopij voor de volgende Uit eigen kring graag inleveren
voor 1 november. Inleveren kan via de mail:
kring@pknwaarder.nl
Inleveren graag op A4 formaat, lettertype Century Gothic,
lettergrootte 11.
Hartelijke groet van de redactie:

Gea van Esschoten
Elske Griffioen
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Een persoonlijke noot
WAT NEEM JE MEE?
Voor de vakantie geldt het
kinderspel: ik ga op reis en neem
mee. Interessant spel waar je als
volwassene je eigen variant op
maakt.
Nog interessanter is de vraag: wat
neem je mee van de vakantie?!
De afgelopen weken kreeg ik een
paar mooie voorbeelden, foto's
verhalen, gedichten en gebeden
van mensen – opgedaan
onderweg. We zullen er van zien
en horen tijdens de startzondag
met als treffend jaarthema: deel je
leven.
Dat thema kreeg tijdens de reis naar Oranienbaum een
bijzondere invulling. Gerhard Glaubig, markant
gemeentelid aldaar. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij altijd
van de partij bij een uitwisselingsweekend. Hij gaf mij zijn
biografie: umgeben von alle Seiten (Naar Psalm 139 Gij
omgeeft mij van voren en van achteren). Op uitdrukkelijk
aandringen van zijn kleinkinderen schrijft hij over zijn leven
in de tijd van het nazisme, communisme en kapitalisme.
Een indrukwekkend persoonlijk boek van een gelovig
mens die zijn eigen falen en feilen niet verhult maar in alles
als gelovige probeert te leven onder soms bijna
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onmogelijke omstandigheden. Het boek gaat rond, maar
niet iedereen zal dit in Duits geschreven getuigenis lezen,
daarom hierbij enkele pennenstreken daaruit.
Ook heel kritische: Kapitalisme, om met dat laatste te
beginnen – dat is vrijheid, maar schrijft hij erbij het is ook
vaak ellebogenvrijheid. En in het communisme was
iedereen gelijk, alleen het kader en de leden van de partij
waren dat meer dan anderen. Was je christen en geen lid
van de partij, dan mochten je kinderen geen examen
doen. Wat is nou die heilsstaat?
Kritiek ook op een kerk die doorgaat met wat zij altijd deed:
kerkdiensten in oude gebouwen zonder voldoende te
investeren in mensen in het algemeen, in predikanten die
zoveel kerkgemeenschappen moeten dienen dat er geen
tijd meer is v0or bezoekwerk en vooral: zielzorg, geen
aandacht voor jongeren in het bijzonder binnen én buiten
de kerk...
Zo schrijft hij scherp: God heeft slechts kinderen, geen
kleinkinderen.
Hoe moeten onze jongeren God leren kennen als wij het
hen niet doorgeven en voorleven...
En tegelijkertijd is er dat vaste geloofsvertrouwen.
Kerk is: wat van de Heer is. HIJ laat niet los het werk van zijn
handen. Dat vertrouwen dat waar 2 of 3 mensen samen
komen in zijn naam in hun midden aanwezig is...
En ook – hoe sterk het is als een kerk zich bedient van
maandspreuken. Misschien herkent u het, maar toen ik
logeerde bij de familie Glaubig begonnen zij de dag met
de Bijbelteksten uit de traditie van de Hernnutters – gewoon
een Bijbeltekst die je een dag meeneemt, erop kauwt als
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was het een stuk kauwgum, zodat de woorden slijten in je
ziel. Een goede gewoonte die wijd en zijn verbreid is en die
je ook aantreft in zijn boek.
Wat het boek extra bijzonder maakt is dat je een inkijk krijgt
in de oorlogsjaren vanuit Duitse ogen. De tante bij wie hij
logeert, die 's morgens vroeg al de postbode opwacht bij
het postkantoor met de vraag of er voor haar familie een
brief is. En als dat niet zo was een dag geen spanning had
of er een brief zou komen die meldde dat haar geliefde als
soldaat was omgekomen.
Ik denk ook aan zijn buurjongen die tegen zijn zin in dienst
moest. In Frankrijk kreeg hij het bevel om onschuldige
gijzelaars af te voeren en dood te schieten. Hij voerde hen
af en liet hen weg vluchtten. Maar de gegijzelden keerden
terug, doken weer op en dat betekende dat zijn
buurjongen de kogel kreeg...Een oorlog kent alleen maar
verliezers en overlevers....
En soms ook overwinnaars – toen een bekende jongen
krijgsgevangen was genomen door de Canadezen, werd
hij gefouilleerd. De Canadees vond een bijbel. Hij vroeg – is
this your german bible? De jongen was bang zijn bijbel ook
nog te verliezen. Maar de Canadees zei met een lach: then
we are brothers en staakte het fouilleren en gaf hem een
klap op zijn schouders...
Hoe er enorme voedselschaarste was na de oorlog, maar
ook dat wie deelde altijd genoeg had...Maar ook hoe het
verder ging. Hoe je eerst vrij kon reizen naar het westen,
maar toen het kader meer en meer verdween de muur
werd gebouwd. En hoe je eigen familie en goede vrienden
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plotseling verdwenen naar het westen, zonder afscheid te
nemen, omdat je niemand kon vertrouwen...
Hoe hij naar het westen mocht voor een bijeenkomst van
christelijke jeugdleiders en hoe hij zijn christelijke liederen
zong in het bos, de opluchting dat eindelijk in vrijheid te
kunnen doen...
Hoe kinderen het mee moesten maken dat de leraar op
maandag vroeg wie er zondag naar de kerk was geweest.
Ze moesten naar voren komen en de andere kinderen
moesten hen uitlachen... Was dat nou die heilsstaat?
Geloven kan een hoge prijs hebben...
Hoe één van de laatste regeringsleiders Erich Honecker met
zijn vrouw na de Wende nergens meer welkom waren
totdat een Duitse dominee hen opving in zijn
huis...Christenen leven immers van vergeven in hun leven,
maar er waren er maar weinig die daar begrip voor
hadden...
Wanneer ik aan onze broeders en zusters in Oranienbaum
denk, dan ervaar ik het wat het is dat je deel bent van een
groter geheel. Dat er iets, Iemand is die tijd en plaats, taal
en cultuur overstijgt –
In Christus is noch zuid noch noord, in Hem nog west noch
oost
één wordt de wereld door zijn woord, in Hem is zij vertroost...
Het is één groot getuigenis – voed het oude
geloofsvertrouwen, lees je bijbel, spreek je tafelgebed, en
leer je kinderen de geloofsliederen. Het is bagage voor
onderweg. Daar kun je mee thuiskomen...
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Het stelt je de vraag: als ik een boek zou schrijven wat zou
daarin staan. Welke ruimte zou ik aan God, mijn geloof
geven? In dit boek voel je zijn aanwezigheid op elke
bladzijde.
En in het boek voegt hij nog een zaligspreking toe – zalig
die heimwee hebben, zij zullen thuis komen...
Dat neem ik mee naar huis. Dat deel van zijn leven, is nu
met mijn leven verweven en dat wilde ik delen met uw en
jouw leven.
Ds Erick Versloot

Startzondag 2016: Deel je leven

We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden,
met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan
en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook
buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap
om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis
in het gezin, op het werk met collega’s.
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Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de
generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen,
over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de
mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en
in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met
mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die
we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.

PROGRAMMA
STARTWEEKEND....OP ZOEK NAAR
VERDIEPING?
Wat een mooie ervaring om een
periode intensief met je geloof bezig
te zijn.
Misschien heb je zoveel vragen
rondom geloof, dat antwoorden welkom zijn. Misschien
zou je met anderen willen praten over wat nu echt
belangrijk is. Het helpt je in je eigen ontwikkeling om dat
wat je vindt en voelt te formuleren. Je leert veel van
anderen, van God en ook over jezelf.
De periode van voorbereiding zelf is een tijd van
verdieping van je geloof en ontmoeting met anderen.
Je leert elkaar echt kennen, voert interessante gesprekken
en maakt leuke excursies bijvoorbeeld naar een klooster.
Graag wil ik met ieder, jong maar ook ouder, die hierover
verder van gedachten wil wisselen in gesprek gaan.
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Winterprogramma 2016
VOOR JONGEREN: 14-18 JAAR: DONDERDAG 19.30-20.30
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.
We beginnen 27 oktober en dan wekelijks tot en met 8
december om in januari weer te starten.
18+ GROEP: ZONDAGAVOND 19.45-21.00 UUR
Op zondagavond 2,16 oktober, 6, 13 november, 4,18
december
Een gelegenheid dus tot vergroting van je bijbelkennis,
een mogelijkheid tot verdieping van je geloof, maar ook
een kans om elkaar beter te leren kennen.
Iedere deelnemer kan antwoorden op de vraag, eerst
associatief ‘wat roept het op?’ Dan vragen we elkaar
informatief ‘wat staat er?’ En dan volgt meditatief ‘wat
kunnen we ermee?’ Het is ook prima om alleen te
luisteren, iedereen is welkom.
Elke keer blijkt het weer een ontdekkingstocht en zijn de
gesprekken altijd weer anders.
Immers, we lezen altijd ook vanuit onze eigen context, ons
eigen levensverhaal. Ook daar kunnen we van elkaar van
leren.
Wie zoekt naar verdieping en verrijking kan hier terecht.
En komen we samen in de Schouw, Dorp 24 te Waarder.
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De deelname is gratis, voor koffie en lekkers wordt altijd
gezorgd, je kunt gerust een keer weg blijven, je hoeft je
niet af te melden, maar een ieder kan dus ook in de loop
van het seizoen inhaken.
BIJBELLEESGROEP: 20 OKTOBER, 24 NOVEMBER, 8 DECEMBER
We komen (weer!) samen op:
Donderdagmorgen van 9.00-10.30 uur
Donderdagavond 20.30-22.00 uur in Schouw
Heb je vragen of opmerkingen: jong en oud, schroom niet,
434955 / erickversloot@hotmail.com!
Ds Erick Versloot
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NIEUWE KRING: OUDE VRAGEN;
NIEUWE ANTWOORDEN?!
Als je geloven niet eenvoudig
vindt in deze tijd.
Als je soms vragen hebt zonder
antwoord.
Voor ieder die op zoek is naar
antwoorden op vragen in deze
tijd.
Voor ieder die de oude
geloofswoorden wil bekijken in
het licht van een nieuwe tijd.
Wat kun je er nu mee?
We gebruiken de bestseller 'de Doornse catchismus'
waarin moderne predikanten in korte stukjes met uitleg,
achtergrond maar ook spiritualiteit van deze tijd
verbinden. Het is me gebleken dat dit boekje uitstekend
geschikt is om met elkaar in gesprek te gaan.
Data: donderdagavond 27 oktober, 10 november, 1
december
20.30-22.00 uur in de Schouw, naast de kerk.
Van harte welkom.
Ds Erick Versloot
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KRING OMGAAN MET VERLIES

Velen zijn bij ons de afgelopen jaren
bepaald bij het verlies van een liefste. Dat
doet pijn, geeft veel verdriet en een
voortdurend heimwee. Maar er is ook
troost, kracht, perspectief als het lukt om je verdriet
vruchtbaar te maken.
Dat proberen we tijdens de kring omgaan met verlies. In
telkens wisselende samenstelling komen mensen om te
luisteren of juist hun verhaal te vertellen. Vaak staat een
figuur uit de bijbel centraal. Hoe gingen mensen als
Abraham, Ruth en Naomi, David om met verlies? Het blijkt
telkens weer verrassend hoe levensecht en herkenbaar
die Bijbelverhalen zijn. En hoezeer mensen hun eigen
verhaal eraan verbinden alsof er geen kloof in tijd en
cultuur bestaat. En ook hoe je soms niet alleen erkenning
en herkenning vindt, maar ook troost, moed, kracht en
perspectief.
Ook in de taal van gedichten, muziek en liederen die we
zelf aan kunnen dragen zoeken we handvatten om het
verlies te duiden en te verstaan. Bijzonder waardevol is in
de praktijk de inbreng van de deelnemers waarbij mensen
veel van elkaar kunnen leren. Je kunt je verhaal kwijt, je
kunt ook luisteren naar elkaar We komen dit seizoen bijeen
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op donderdag 22 september en 29 oktober waarbij we
ook met elkaar eten (voor de maaltijd wordt gezorgd –
daarom graag vooraf even aanmelden): van 12.00-13.30
uur in de Schouw . Van Harte welkom!
Voor meer info: Ds. Erick Versloot

ZOALS BELOOFD –
uit de avonddienst in Duitse stijl van 28 augustus

Geloofsbelijdenis
Dietrich Bonhoeffer
Ik geloof
dat God uit alles,
ook uit het slechtste,
iets goeds kan en wil laten ontstaan.
Hier voor heeft Hij mensen nodig
die met alles hun voordeel doen.
Ik geloof
dat God ons in iedere moeilijke situatie
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zoveel weerstandsvermogen geeft
als we nodig hebben.
Maar Hij geeft het niet vooraf,
opdat wij niet op onszelf
maar op Hem vertrouwen.
Dit geloof
zou alle angst voor de toekomst
moeten overwinnen.
Ik geloof
dat ook onze fouten en vergissingen
zin hebben
en dat het voor God niet moeilijker is
deze te gebruiken
dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn.
(Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd
maar dat Hij wacht op eerlijk bidden
en verantwoord handelen
15

Programma startweekend 16, 17 en 18 september 2016

Op vrijdagmiddag 16 september van 16.00 uur- 18.00 uur:
is er een leuk programma georganiseerd voor de kinderen
van groep 1 t/m 8. Daarna als afsluiting gaan we met
elkaar eten. Om ± 19.00 is het afgelopen.
Vrijdagavond van 21.00 uur - ± 24.00 uur is er een
spannende avond voor de jeugd van het voortgezet
onderwijs. Nadere informatie komt in de nieuwsbrief.
Contactpersonen zijn Carel v.d. Wind en Leny van
Wijngaarden.
Zaterdag 17 september staan er 2 activiteiten op het
programma.
Zaterdagmorgen
gaan we naar Zevenhoven, om daar een replica van de
grot van Lourdes te gaan bezichtigen. Op 5 min afstand
van daar, gaan we eerst in Nieuwveen even
rondwandelen in de stilte tuin van de H. Nicolaaskerk. Hier
is o.a. een vlindertuin, vijver en een pluktuin.
We verzamelen om 10.00 uur in de Schouw, er is dan
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koffie/ thee. Om stipt 10.30 uur vertrekken we met eigen
vervoer. Het is de bedoeling dat we om 14.00 uur weer
terug zijn in Waarder, zodat er nog voldoende tijd is om te
kokkerellen voor het eten uit eigen kring. Graag van
tevoren opgeven, dan ook vermelden of u met of zonder
eigen auto komt. *

Zaterdagavond is er wegens groot succes van vorig jaar,
weer “eten uit eigen kring” georganiseerd in de kerkzaal.
Aanvang 18.00 uur. Heb je een eigen specialiteit, of iets
wat u makkelijk even maakt, ( b,v, salade, hartige hapjes,
pasta (hartige)taart), ook desserts zijn van harte welkom.
Neem het mee en laat iedereen meegenieten! Graag van
tevoren even opgeven wat u/je gaat maken, zodat we het
een beetje kunnen aansturen.* Richtlijn is een portie voor ±
10 personen, minder mag ook. Warme gerechten graag
warm aanleveren, zo mogelijk met warmhoudplaatje. Aan
de gasten vragen wij een eigen bijdrage van €2,50
*Voor beide activiteiten kunt u/ jij zich aanmelden op het
speciale startweekend-email adres:
pknwaarder2016@gmail.com of telefonisch bij Juus van
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Dieijen: 448718 of 06-18066095 of bij Nel Geerlof: 761199 of
06-28422774.Op 4 en 11 september liggen er ook
inschrijflijsten bij de ingang van de kerk. Op 4 september
liggen de lijsten ook in de Schouw, dan kan er tijdens het
koffiedrinken ook ingeschreven worden. Opgeven graag
vòòr 12 september a.s. (het zou fijn zijn als de gasten zich
ook vooraf aanmelden, kunnen we voor voldoende
zitplaatsen zorgen).
Zondagmorgen begint de dienst om 10.00 uur, vanaf 9.30
uur staat de koffie en de thee klaar in de Schouw.
Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.
Het startweekend zal worden afgesloten met een korte
dienst in de kerkzaal om ± 13.30 uur.
De commissie Vorming en Toerusting heeft weer met veel
plezier getracht om een leuk en gevarieerd programma
op te stellen, we hopen natuurlijk op een grote opkomst.
Graag tot dan!!
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Voor de jeugd
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Blaren in de tuin.
Er liggen zoveel blaren in de tuin, zegt Jip's vader. Zoveel
blaren. Wie wil ze eens voor me opruimen? Ik, zegt Jip. Ik,
zegt Janneke. In het schuurtje is
de hark, zegt Jips vader. En de
kruiwagen vind je er ook wel. Zorg
dat het fijn in orde komt. En dan
gaan Jip en Janneke aan het
werk. Ze vegen de blaren op een
hoop. En het zijn er veel. Want het
heeft gewaaid. En het is herfst. Kijk
eens, zegt Janneke. Wat mooi! En
ze laat
een
blad zien. Een heel mooi
kastanjeblad. Helemaal
goudgeel. Mooi he? Ja, zegt
Jip, maar dit is nog mooier. En
hij laat een ander blad zien.
Dat is rood. Een rood blad van de wingerd. Die moet je
niet weggooien, hoor, zegt Janneke. Bewaar ze maar. En
dit, kijk eens dit, zegt Jip. Ze vergeten helemaal dat ze de
blaren moeten opruimen. Ze zoeken allemaal mooie
blaren uit. Rode en gele en bruine. Janneke maakt er een
kransje van. Dat is prachtig. Voor mij ook een, zegt Jip. En
ze maakt er voor hem ook een. Nou ben jij de koningin,
zegt Jip. En ik ben de koning. Ze hebben nu allebei een
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gouden kroontje. Zo mooi. En Janneke haalt moeders
plastic regenjas en doet die aan. En Jip haalt vaders
jekker en doet die aan. Nu is het veel echter. Koning en
Koningin. En de schuur is het paleis. En de kruiwagen is de
gouden koets. En Takkie is het prinsje. Hij mag ook mee in
de gouden koets. Maar als vader 's-middags zegt: En zijn
de blaren opgeruimd? Dan zegt Jip: O, nee. O, nee, dat
is waar ook!
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Oppasrooster
Datum
28-8-2016
4-9-2016
11-9-2016
18-9-2016
25-9-2016
2-10-2016
9-10-2016
16-10-2016
23-10-2016
30-10-2016
6-11-2016
13-11-2016
20-11-2016
27-11-2016
4-12-2016
11-12-2016
18-12-2016
25-12-2016
26-12-2016
1-1-2017
8-1-2017
15-1-2017
22-1-2017
29-1-2017

Rooster oppasdienst 2016-6
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Britt Bloemheuv el en Annelise Seeleman
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Mirthe Griffioen en Els Soeters
Marine Valkenburg en Jolanda Kooiman
Mirjam v an Blotenburg en Jenny v an Blotenburg
Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
Hellen Hagoort, Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Britt Bloemheuv el en Annelise Seeleman
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Mirthe Griffioen en Els Soeters
Marine Valkenburg en Jolanda Kooiman
Mirjam v an Blotenburg en Jenny v an Blotenburg
Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
Eline Dijkshoorn en Corine de Wit
Lisette de Koning en Heleen Ruizendaal
Britt Bloemheuv el en Annelise Seeleman ( 1e kerstdag )
Mirthe Griffioen en Els Soeters ( 2e kerstdag )
Marine Valkenburg en Jolanda Kooiman
Mirjam v an Blotenburg en Jenny v an Blotenburg
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Alinda Kooistra, Sonja en Leon Seeleman
Eline Dijkshoorn en Corine de Wit

Mocht je een keer niet kunnen oppassen
Probeer dan eerst met en ander te ruilen ,
lukt dat niet bel mij dan.
En als u of jullie denken het lijkt mij wel leuk om te helpen
bij de oppas, dan hoor ik dat graag
Met vriendelijke groet Wil Kastelein - tel: 502021
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Een momentje voor……….geloofsopvoeding.
Misschien lopen jullie ook met vragen hoe je kinderen nu
het beste begeleidt in het overbrengen van wat het
geloof voor u zelf betekent. Hieronder 2 tips als jullie hier
eens verder over willen lezen.
In het voorportaal van de kerk ligt voor u het tijdschrift
MOMENTS omtrent geloofsopvoeding voor kinderen in
verschillende leeftijdscategorieën. Er zijn 3 versies van
MOMENTS: voor 0- 8 jaar, voor 8-12 jaar en voor 12-18 jaar.
Het tijdschrift is uitgegeven door het JOP, de
jongerenorganisatie van de PKN, en staat vol met
ervaringsverhalen en tips over geloofsopvoeding.
(Het tijdschrift is ook door u zelf te bestellen via
http://jop.nl/materialen/geloofsopvoeding/moments)
Een andere tip is dat Youth For Christ een tijd geleden
boekjes uitgegeven heeft omtrent “geloof, hoop en
tieners” en “gebed en tieners”. Deze boekjes zijn te
bestellen via hun webshop:
http://www.yfcshop.nl/webshop/boeken/detail/108/gelo
of-hoop--tieners-.html
Als u/je het tijdschrift zelf wilt bewaren is dat prima, anders
willen we vragen het weer in het voorportaal van de kerk
te leggen zodat een ander het eventueel ook kan lezen.
Of geef het gerust aan een ander door na het lezen.
We hopen dat het een gevoel van herkenning zal geven
en hopelijk ook verder helpt.
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Vragen of er over doorpraten? Schiet gerust een van de
jeugdouderlingen aan.
We wensen u/je veel leesplezier. De Jeugdouderlingen:
Bianca de Koning, Dennis Kasius, Maartje de Groot, Ellen
Hagoort.

Bidden voor Waarder en Driebruggen
Al enkele jaren is er een groepje christenen dat in Waarder
samenkomt om te bidden voor een opwekking in Waarder,
Driebruggen en omstreken, en om voorbede te doen voor
mensen met ziekten en zorgen. Ook bidt deze groep voor
personen en organisaties - waar ook ter wereld - om
volharding en om Gods leiding, troost en kracht. De
deelnemers zijn van alle leeftijden en ze zijn afkomstig van
diverse Kerkelijke afdelingen, al dan niet ‘traditioneel’; zij
weten zich met elkaar verbonden in Jezus Christus.
De kring komt iedere maandagavond van 19.00 -20.00 uur
bijeen bij Wim en Nely van Eijk, Kosterdijk 27 in Waarder, en
telt inmiddels zo’n twintig personen. Op avonden dat de
groep (vrijwel) voltalling aanwezig is wordt er gesplitst in
twee groepen. Sinds enige tijd is er ook een tweede tijdstip
beschikbaar: op donderdagavond van 20.00 - 21.00 uur, in
zaaltje 'Het Nieuwe Leven' in het oude Kerverland. De nadruk
ligt daar wat meer op het wel en wee rond de vluchtelingen
die zich in Kerverland bevinden, en hun gezinnen.
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Graag wil men bekendheid geven aan het bestaan van deze
gebedsgroepen om zo ook anderen de gelegenheid te
bieden mee te bidden.
Ieder die het belang van gezamenlijk gebed kent is van harte
welkom aan te schuiven op maandag- of donderdagavond.
Het is prima als u/je eerst eens één keer wilt komen. Hardop
bidden is niet verplicht.
Tot slot is er het voornemen om - op een nog overeen te
komen tijdstip - ook in Driebruggen een gebedsgroep te
vormen. U/jij kunt hierover contact opnemen met Jaap de
Jong, jaap@dejongweb.nl of (06) 27395344. Bij eventuele
vragen over de Waarderse gebedsgroep: Gert Lemkes,
gwlemkes@live.nl of (06) 24971350.
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Kerkdiensten
11-sep-16 9.30 uur

Avondma a l Ds . D.J. Vers l oot

Woerden

11-sep-16 18.30 uur Avondmaal Ds. D.J. Versloot

Woerden

18-sep-16 10.30 uur Start weekend Ds. D.J. Versloot

Woerden

18-sep-16 13.00 uur Start weekend Ds. D.J. Versloot

Woerden

25-sep-16 9.30 uur

Ds . M.A.T. va n der Kooi

25-sep-16 18.30 uur Ds.G. den Hartog
2-okt-16 9.30 uur

Ds. A.F. Troost

Dri ebergen
Kri mpen a /d Ijs s el
Ermelo

2-okt-16 18.30 uur Si ng In Ds . D.J. Vers l oot

Woerden

9-okt-16 9.30 uur

Woerden

Ds. D.J. Versloot Wereld diakonaat

9-okt-16 18.30 uur Ds. W.M. Schraven

Lopik

16-okt-16 9.30 uur Ds. J. van Zelderen
16-okt-16 17.00 uur Matthijs Vlaardingenbroek (poppenspeler)

Broek op Langedijk

23-okt-16 9.30 uur

Woerden

Kids gain Ds. D.J. Versloot afsluiting VBC

23-okt-16 18.30 uur Ds. J. de Jong
30-okt-16 9.30 uur

Baambrugge

Ds . D.J Vers l oot

Woerden

30-okt-16 18.30 uur Ds . P.H. Za a ds tra
2-nov-16 19.30 uur Da nkda g gewa s en a rbei d Ds .D.J. Vers l oot
6-nov-16 9.30 uur

Ds . M.J. Za ndbergen

6-nov-16 18.30 uur Si ng In Ds . D.J. Vers l oot
13-nov-16 9.30 uur

Linschoten

Kockengen
Woerden
Wa ddi nxveen
Woerden

Avondmaal Ds. D.J. Versloot

Woerden

13-nov-16 18.30 uur Avondmaal Ds. D.J. Versloot

Woerden

20-nov-16 9.30 uur

Woerden

Gedenken en vieren Ds. D.J. Versloot

20-nov-16 18.30 uur Ds. W. de Bruin

Stolwijk
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