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KERKDIENSTEN

Zondag 11-02-2018
Avonddienst – Zangdienst

Zondag 18-02-2018
Avonddienst; Jeugddienst

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)

Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse
Ds. W.P. van der Hoeven uit
Amersfoort
René van der Hoef
Arie Schüller
Br. T. Kloosterziel
Nel en Aart van Drie
Dirma Brand/Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Onderhoudsfonds
Frank van Duuren
Fam. Koomans, Hof van W. 13

Ds. A.S. de Winter uit Nigtevecht
Cor Jan Matsinger

Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

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
Zangdienst zondagavond 11 februari a.s
We gaan met elkaar
diverse mooie liederen
zingen in deze
avonddienst. Daarom
graag uw liedboek
meenemen en de bundel
Hemelhoog, mocht u/ jij
die in bezit hebben.
Ds. v.d. Hoeven uit Amersfoort hoopt voor te gaan in
deze dienst. Van harte uitgenodigd allemaal!
Na de avonddienst is er koffiedrinken in de Schouw
waarvoor iedereen hartelijk wordt uitgenodigd.
18 februari jeugddienst: Het voordeel van de twijfel
Zondagavond 18 februari is er een speciale
jeugddienst.
Corjan Matsinger zal deze dienst voorgaan.
Corjan is een ervaren spreker en jeugdwerker.

Piet van Rikxoort
Route 77
Zr. W. de Vink
Aaldert en Jannie Kon
Linda Markus, Jolande Kooiman, Britt Bloemheuvel
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Diaconie
Ellen Hagoort/Frank van Duuren

Het thema van deze
dienst is ‘Het
voordeel van de
twijfel’. Het zal gaan
over de plaats en
kans van twijfelen in
je geloof.
De dienst zal
begeleid worden door onze huisband ‘Route 77’.
Het zal ook zeker een leuke dienst worden voor de
oudere generaties. Voor deze bijzondere dienst is er
een chillout voor de jeugd die begint om 17.30, waar we
gezellig al bij elkaar zullen komen om een hapje gaan
eten. Dus kom allemaal!
KINDERNEVENDIENST
“Jezus brengt goedheid en waarheid”
God heeft de wereld mooi gemaakt. Hij sprak en het
werd precies zoals Hij wilde, tot zijn eer. Maar de
mensen gingen hun eigen weg, los van God, met
verschrikkelijke gevolgen (ziekte, ruzie, ongelukken). Is
dat nog te herstellen?
Ziet God nog iets in zijn kapotte goede schepping?
Gelukkig wel.
Hij maakt de wereld weer nieuw en stuurt daarom de
Here Jezus. Jezus vertelt de
mensen wat goed en mooi is. En zij mogen luisteren en
weer blij worden..

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
10-02: Dhr. C.J. v.d. Berg, Kastanjelaan 37, 3465 TC
Driebruggen, hij wordt 79 jaar.
10-02: Dhr. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG
Driebruggen, hij wordt 78 jaar.
16-02: Zr. C. Zuidam-Streefland, Pr. Maximalaan 35,
3466 LP Waarder, zij wordt 81 jaar.
16-02: Dhr. H. Koomans, Hof van Waarder, 13,
3466 NR Waarder, hij wordt 87 jaar.
17-02: Mw. H.J. Koomans-Nap, Hof van Waarder 13,
3466 NR Waarder, zij wordt 85 jaar.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in
eeuwigheid. Hebreeën 13:8
Jezus zei van zichzelf “Ik ben de goede herder”.
Zo was Hij, zo is Hij en zo blijft Hij: de Goede Herder.
Jezus Christus is absoluut betrouwbaar gebleken, want
wat Hij 2000 jaar geleden verkondigde, heeft nog
steeds dezelfde kracht voor wie zijn woorden gelooft en
doet. Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Geboren
Verdriet en blijdschap liggen dicht bij elkaar.
Vorige week verdriet om het afscheid van moeder en nu
blijdschap en dankbaarheid om de geboorte van een
kleindochter.
Wilma en Kees de Vink mochten weer opa en oma
worden. Wij feliciteren hen met de geboorte van hun
kleindochter Josephine Zij is de dochter van Matthijs en
Marley.
Misschien is geluk het vermogen om blij te zijn met de
blijde dingen en verdrietig te zijn met de verdrietige
dingen.
OMZIEN
Mw. C. Zuidam-Streefland is tijdelijk naar de Irishof,
kamer 320, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda,
voor revalidatie.
We hopen en bidden met haar dat ze snel genoeg is
aangesterkt om naar Waarder terug te keren in haar
vertrouwde omgeving.
Met dhr. Seeleman (Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803
ZX Gouda) gaat het langzaamaan vooruit. De weg is
lang maar er is goede hoop dat er binnenkort gestart
kan worden met het belasten van het been en daarmee
met een verdergaand revalidatieproces. We bidden dat
God hem zegent met nieuwe krachten en goede moed!
We leven mee met dhr. A. den Boer (Laageind 23, 3465
KG Driebruggen) en wensen hem Gods sterkte en
kracht toe bij zijn revalidatieproces.
We leven mee met Lenie van Wijngaarden, Pr. Pieter
Christiaanstraat 16, 3466 NP Waarder, van wie haar
moeder afgelopen week is overleden.
Ook leven we mee met Joop en Wil Schouten,
Sierkersstraat 2, 3465 JV Driebruggen, van wie deze
week hun broer en zwager, Harry Dijkstra, is
overleden.
Al zie je soms alleen maar duisternis en lijkt het donker
om je heen, Zijn licht zal het uiteindelijk winnen,
Zijn liefde dringt overal door heen.

Ds. C. W. de Bruijne, emeritus predikant binnen de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag
overleden.
Cornelis Wouter de Bruijne werd geboren op 27 juni
1931 in Vrouwenpolder. Hij studeerde theologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1957
gereformeerd predikant in Vries. Daarna stond hij in
Waarder (1961), Goes (1966), Enkhuizen (1973) en
Enschede (1980). Ds. De Bruijne ging in 1992 met
emeritaat.
Ds. De Bruijne woonde, samen met zijn vrouw, aan de
J.D. Groeneweg, De Panne 10, 3823 TV Amersfoort.
De begrafenis heeft vrijdag plaatsgevonden.
Aswoensdag 14 februari 2018
Het is inmiddels in onze gemeente een goede
gewoonte geworden om de 40-dagentijd met elkaar te
beginnen met een Vesper en een sobere maaltijd op
Aswoensdag. De diaconie nodigt ook u van harte uit om
mee te komen eten op woensdag 14 februari. We
beginnen om 18.00 uur in ‘De Schouw’. Van harte
welkom! Wilt u zich wel even aanmelden zodat wij
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen?
Dat kan t/m maandag 12 februari bij Lenie van
Wijngaarden. Tel.nr: 06-15641647.
Catechisaties
Komende donderdag 15 februari is de laatste van de 12
avonden die we bij elkaar kwamen. We beginnen we
om 18.00 uur en eten dan met elkaar.
Willen jullie je even opgeven via de app-groep?
Van harte welkom weer allemaal!
Zijn we wel goede rentmeesters?
De commissie Vorming en Toerusting organiseert een
avond over goed rentmeesterschap.
Op 15 februari zal Henk van der Honing, vrijwillig
medewerker bij Kerk in Actie, ingaan op verschillende
aspecten van “goed rentmeesterschap” en hoe we daar
als kerk(leden) mee om kunnen gaan. We beginnen om
20.00 uur en na een inleiding is er volop gelegenheid
om uw vragen te stellen en met elkaar van gedachten
te wisselen. Vanaf 19.45 uur staat er koffie en thee
klaar (De Schouw)
Wij hopen op een inspirerende avond met elkaar!
Met elkaar aan tafel (1 week verzet i.v.m. eetcafé)
Vrijdag 16 februari 2018
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 14 februari bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564
Bijbelkring
Ook deze maand is er weer op 2 momenten
gelegenheid voor Bijbelstudie.
Op donderdag 22 februari: “s morgens van 9.00- 10.45
uur en ‘s avonds van 20.00 – 22.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar
in de Schouw.
Commissie Vorming & Toerusting

