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Zondag 11-02-2018
Morgendienst (Werelddiaconaat) Avonddienst - Zangdienst
World Servantsdienst
Annemaria Kooi-v. Esschoten
Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse
Ds. R. de Hoop uit Oudewater
Ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort
Hans van Vliet
René van der Hoef
Kees Romijn
Arie Schüller
Zr. H. Steenbergen
Br. T. Kloosterziel
Jannie en Aaldert Kon
Nel en Aart van Drie
Alinda Kooistra, Marijke Kasius,
Linda Markus, Dirma Brand
Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar
World Servants
Kerk
KIA Werelddiaconaat (LC)
Onderhoudsfonds
Matthijs Kooi
Frank van Duuren
Sylvia Roodenburg B. Bentinckstraat 11,
als bedankje voor haar inzet voor het verjaringsfonds

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
World Servants Dienst
Dit jaar gaat een enthousiaste groep jongeren uit
Waarder, Driebruggen en Oudewater aan de slag.
Sarah Tukker voor haar project in Ghana, Erik Becquet
voor zijn project in Zambia. Myrthe Griffioen, Isa de
Koning, Brittney Pater, Luuk Lemkes, Job Voskuil en
Sven de Koning gaan naar Zimbabwe. Els Soeters gaat
naar Rwanda. En ook Seth Gerritsen en Robin Pater
staan al te trappelen om mee te mogen, helaas nu nog
een jaartje te jong, maar al wel actief met de acties!
KINDERNEVENDIENST
“Jezus predikt het Koninkrijk”
Jezus vertelt over het groeien van graan.
Het begint met een zaadje en eindigt met een aar met
nieuwe graankorrels. Maar dat duurt maanden en
maanden.
Je ziet wat er voor nodig is: zon, voedsel en water,
onkruid weghalen ook. En opeens is de oogst rijp.

Jezus zegt dat God dat wonder geeft. Zo gaat het ook
met het Koninkrijk.
Je weet hoe het groeit: geloven in Jezus, leven zoals
God graag wil. Maar wat er nu precies anders wordt,
dat kun je niet zien. Dat is het wonder van God.
Bedank Hem daarvoor.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
10-02-2018: Dhr. C.J. van den Berg, Kastanjelaan 37,
3465 TC Driebruggen, hij wordt 79 jaar.
10-02-2018: Dhr. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG
Driebruggen, hij wordt 78 jaar.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en
houd moed. Psalm 31:25
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Neem Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik
aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind.
Fam. Piek laat ons weten, dat onverwachts is overleden
Leendert Teunis Piek, Pr. Maximalaan 5, 3466 LP
Waarder, op de leeftijd van 86 jaar.
Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 5 februari
a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in “de Schouw”.
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op
dinsdag 6 februari om 13.00 uur in onze kerk.

Na de dienst zal hij begeleidt worden naar zijn laatste
rustplaats op de algemene begraafplaats “Vredehof” in
Bodegraven.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God
die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed
geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God
ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen
geven. 2 Kor. 1: 3 en 4.
Ook bereikte ons het droevige bericht dat Dirk Jan
Warnaar, Molenstraat 66, 2471 AB Zwammerdam op
de leeftijd van 62 jaar na een korte periode van ziekte is
overleden. Dirk Jan was bijzonder creatief met muziek
en velen hebben van zijn muzikale kwaliteiten genoten,
zowel van koorzang als van zijn muziek.
Op de herinneringssite kwam ik deze woorden tegen:
De dood betekent helemaal niets.
Ik ben alleen in de naburige kamer gegaan.
Ik ben immers mezelf nog en jij bent jezelf.
Wat wij voor elkaar waren,
dat zijn wij nog steeds.
Noem mij bij mijn oude, gewone naam.
Spreek met me op de gemakkelijke manier,
die jij altijd gebruikte…
Gebruik alsjeblieft geen andere toon…
Gebruik geen geforceerde houding van plechtigheid of
verdriet, lach zoals we altijd lachten, om de kleine
grappen waar we samen van genoten.
Bid, glimlach, denk aan mij, bid voor mij…
Laat mijn naam altijd de bekende naam zijn
die hij altijd was.
Laat mijn naam gesproken worden zonder moeite,
zonder zelfs een glimp van schaduw er in.
Het Leven betekent immers alles dat het ooit betekend
heeft –het is hetzelfde, en blijft onveranderd!
Er is ononderbroken continuïteit.
Waarom moet ik uit jouw gedachten zijn,
alleen omdat jij mij niet meer kan zien?
Ik wacht op jou…Ergens heel dichtbij….
Daarginds, net om de hoek. Alles is goed……
Dirk Jan
Een zeer bijzonder mens en velen zullen zijn warmte en
optimisme missen.
In Mijdrecht, waar hij voor 1/3 van zijn tijd als
kerkmusicus verbonden was, is er maandagavond een
wake om 19.30 uur in de Rank, Bernhardlaan. Dinsdag
is de uitvaartdienst vanuit de Ontmoetingskerk,
Spoorstraat in Bodegraven om 10.30 uur waarna de
graflegging in intieme kring plaats vindt.
Wij bidden zijn vrouw Marianne en allen die dicht om
haar heen staan Gods onmisbare troost toe.
Bij meneer Seeleman, die in de Ronssehof te Gouda
verblijft, zijn met een kleine ingreep de schroeven en
pennen verwijderd uit zijn been. In de komende week
moet verder onderzoek uitwijzen of het bot al sterk
genoeg is om te belasten. We wensen hem alle kracht
en Gods zegen toe voor een voorspoedig
revalidatieproces!
Mw. C. Zuidam-Streefland verblijft nog in het Groene
Hart Ziekenhuis. Vast kwam te staan dat de longfunctionaliteit verder verslechterd is en dat daar helaas

niets aan te doen is. Er wordt voor haar een plekje
gezocht in een revalidatiecentrum om aan te sterken.
We bidden haar de nabijheid toe van de Allerhoogste,
want “God is onze schuilplaats”!
Gemeente groei groep
Komende woensdag 7 februari is er weer een
gemeente groei groep avond voor jong volwassenen.
Elke avond is er tijd om elkaar rondom een bijbels
persoon te ontmoeten. Deze avond hebben we het over
Sarah. Om 19.45 staat de koffie en thee klaar bij
Maartje en Gerben op Bernardstraat 65.
Wees welkom!
Verjaringsfonds
Sylvia Roodenburg is gestopt met het verjaringsfonds.
Hartelijk dank voor de vele jaren lopen met het
busje in Hekendorp. Margriet Verdouw is bereid het van
haar over te nemen, daar zijn wij erg blij mee.
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 9 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 7 februari bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564
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.
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. We willen eigenlijk de wereld wel beter
achterlaten dan hoe we deze vonden toen we geboren
werden. Dit betekent dat we na moeten denken over de
gevolgen van ons handelen. Dit geldt voor ons zelf,
maar ook voor onze geloofsgemeenschap / kerk. De
urgentie van het onderwerp is groot als we zien hoe
snel de klimaatverandering gaat en ook de biodiversiteit
wereldwijd terugloopt. Goed rentmeesterschap omvat
niet alleen klimaat, energie en natuur, maar dus ook
over hoe we onze maatschappij inrichten en zorgen
voor gerechtigheid en vrede. Vanaf 19.45 uur staat er
koffie en thee klaar (De Schouw)
Wij hopen op een inspirerende avond met elkaar!

