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Ankie de Bruijn Tel: 0348- 502531
Marja Olieman Tel: 0348- 500346

Zondag 11-03-2018
Morgendienst: Scholendienst
Avonddienst: Zangdienst
Ds. M.J. Zandbergen uit
Waddinxveen
Ds. E. Schuddebeurs uit Houten
De band
Martijn v.d. Weerd
Zr. M. de Groot-van Esschoten
Ria en Nico van Esschoten
Marina v. Valkenburg, Angelique
Hoogendijk, Mirthe Griffioen.
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Jeugd
Kerk
Carl Griffioen
Jannie Kon, geslaagde operatie
en bedankje voor de WS kraam

Woensdag 14-03-2018, aanvang 19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Collectie:
Beamteam:

Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Ds. D.J. Versloot
Br. T. van Os
Roos van Esschoten
Kerk
Ellen Hagoort

Zondag 18-03-2018
Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Ds. G. Bijkerk uit Moordrecht
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Br. N. Groot
Gea en Teus Lodder
Mirjam en Jenny v. Blotenburg,
Brittney Pater
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Kia Diaconaat
Sven de Koning

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
VIERDE ZONDAG 40 DAGENTIJD
Wees dan blij
Verheugt u met Jeruzalem.

De schikking drukt het dubbele gevoel uit.
Aan de ene kant de vreugde en perspectief in de kleur
roze.
Durven wij dit al toe te laten,
te genieten van een vergezicht dat het met ons,
de wereld toch nog goed komt?
Want aan de andere kant zijn er de brokstukken
(stenen) dreiging en oordelen.
Vernielt dat het visioen of durven we hoop te houden?
Er blijft de belofte van bloei, zoals zichtbaar in de
bloemen.

Roepen wij tot God
Dat Zijn barmhartigheid
Onze wereld zal kennen.
KINDERNEVENDIENST
“Jezus geeft duizenden mensen te eten”
Heel veel mensen volgen Jezus bij het meer, hele
gezinnen. Ze zijn nieuwsgierig en hopen dat Jezus
weer een wonder zal doen. Jezus vertelt over God, een
dag lang. De mensen luisteren en vergeten de tijd. Ze
zijn te laat om eten te kopen en hebben veel te weinig
bij zich. De discipelen hebben niets, een jongen geeft
vijf broden en twee vissen.
Als Jezus daarvoor dankt en brood en vis in stukken
breekt, maakt God dat er meer dan genoeg is voor
iedereen. Wat een wonder!
Jarig:
14-03: Mw. H.J. Leijenaar-Grootendorst, Pr.
Maximalaan 9, 3466 LP Waarder, zij wordt 81 jaar.
18-03: Mw. Streefland-Verheul, Esdoornstraat 8,
3465 JM Driebruggen, zij wordt 85 jaar.
Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? (Johannes 6)
Wat zouden wij moeten doen als we Jezus Christus niet
hadden? Bij Hem vinden we vrede en rust. Wat wij van
Hem ontvangen, mogen wij weer doorgeven aan
anderen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Wim van Esschoten heeft door een bloedtransfusie
weer wat meer energie gekregen. We leven met Wim
en zijn vrouw Gea mee en bidden hen toe dat zij in God
alle kracht mogen ontvangen op hun levensweg.
Meneer Seeleman die lange tijd in de Ronssehof
verbleef gaat letterlijk en figuurlijk stapjes vooruit en is
daar dankbaar voor.
Vrijdag mocht hij weer naar huis terugkeren en daar
gaat hij verder revalideren.
We wensen hem opnieuw geduld, moed en Gods
zegen toe!

Concertdata:
Zaterdag 7 april, 20.00 uur Sint Maartenskerk –
Zaltbommel
Zaterdag 19 mei, 14.30 uur Bonaventurakerk –
Woerden
Zaterdag 2 juni 20.00 uur Grote Kerk – Dordrecht
Extra uniek concert
Tweede Pinksterdag 21 mei, 19.00 uur
Het Concertgebouw Amsterdam
Gezamenlijk concert met onder andere
De Jostiband en diverse solisten
Bijbelkring

Ook deze maand is er weer op 2 momenten
gelegenheid voor Bijbelstudie.
Op donderdag 15 maart: “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
Maak je eigen Paaskaars
Dit jaar bieden we een avond, voorafgaand aan de
Stille Week, aan om zelf een huis-Paaskaars te maken.
Een mooie creatieve manier om samen stil te staan bij
het Paasverhaal.
Informatie over de geschiedenis en achtergrond van de
paaskaars krijgt u die avond op papier, zo kunt u thuis
nog eens nalezen hoe het gebruik van de paaskaars in
de Christelijke kerk is ontstaan.

Mw. C. Zuidam- Streefland is teruggekeerd op de
Maximalaan 35.
Fijn dat ze weer in een vertrouwde omgeving is.
We wensen haar Gods sterkte en bidden dat het goed
mag gaan thuis!
Ina Lettink-Boerefijn is begonnen aan haar tweede
kuur. In deze moeilijke en onzekere periode wensen we
haar kracht en zegen!
Jannie Kon heeft vorige week een nieuwe heup
gekregen en de operatie is geslaagd.
Zij is nu thuis aan het revalideren.
Samen met haar gezin is zij blij en dankbaar dat alles
zo goed verlopen is en dat er zelfs een lengtecorrectie
kon worden toegepast. Wij wensen haar een
voorspoedig herstel en Gods onmisbare zegen toe.
Groot Mannenkoor
Repetitiedata: zaterdag 7 april 2018 van
10.00 tot 13.00 uur.
Repetitielocatie: PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24,
Waarder. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Afbeeldingen op een paaskaars bestaan uit
verschillende symbolen.
De afbeelding van uw kaars kan worden ontleend aan
de paaskaars in de kerk, maar het kan ook een
afbeelding zijn naar uw eigen inzicht en talent. Het is
handig om afbeeldingen die u wilt gebruiken mee te
nemen.
Heeft u een eigen snijmat en scherp mesje dan deze
graag meenemen.
U kunt een kaars voor uzelf maken, maar u kunt ook
een kaars maken om cadeau te doen.

De kosten voor deze avond zijn: € 5,- (materiaal)
Graag opgeven vóór maandag 19 maart i.v.m.
aanschaf materialen.
Helmi Karssen
Datum:
Donderdagavond 22 maart 2018
Geref. Kerk Waarder, in de Schouw
19.45 uur: koffie/thee
20.00 u. tot 21.30 u. ( uitloop tot 22.00u)
Email:mirandavanderweide@outlook.com
bij Miranda Gelderblom via bovenstaand emailadres
of telefonisch: 06-46789816
Paasworkshop World Servants
Mooi hé.
Dit kan ook op
uw paastafel
staan!
World Servants
organiseert
namelijk een
paasworkshop
waar dit mooie
paasstuk wordt
gemaakt.
U kunt het
ophangen of
neerzetten.
Kom gezellig
knutselen onder
genot van een
drankje en
wat lekkers van de World Servants.
Kosten zijn € 25,- en de opbrengst is dus voor het
goede doel.
U kunt zich aanmelden bij één van de World Servants
‘gangers’ of telefonisch 06-55117331.
Graag voor vrijdag 16 maart 2018.
Waar:
Wanneer:
Tijdstip:
Kosten:

Clubhuis Tennisvereniging Slagwaardig
Donderdag 22 of vrijdag 23 maart 2018
Vanaf 19.30 uur
€ 25,--

Workshop lente-/paasstuk maken
Het voorjaar begint weer te
kriebelen.
Op weg in de 40-dagentijd
naar Pasen (1 april) kunt u
een lente-/paasstuk maken.
Met in het achterhoofd het
thema van deze
40-dagentijd 2018 ‘onvoorwaardelijke liefde’ zal
het vast een mooi stuk worden.
Heeft u/heb jij er zin in? U/jij kunt meedoen op:
donderdagmiddag 22 maart van 14.00 - 16.00 uur
of zaterdagochtend 24 maart van 10.00 - 12.00 uur
Minimale bijdrage € 15,00 per persoon; inclusief een
kopje koffie of thee met wat lekkers!
We zijn welkom bij Piet en Clara van Eijk,
Hoogeind 6, 3465 HB Driebruggen
De opbrengst is voor Burkina Faso!

Opgeven vóór dinsdag 13 maart a.s. bij:
Rineke Bode tel. 0348 565421 email:
rinekebode@hetnet.nl
Ied van Baren tel. 0182 503399 email:
burkinafaso@protgemoudewater.nl
Kunt u niet op eigen gelegenheid komen? Geef het
even door, dan zorgen we voor vervoer.
Mattheüs -Passie-Dienst in de Stille Week
28 maart 2018, om 19.30 uur zal er een bijzonder
Passie-dienst worden gehouden in de Petruskerk in
Woerden.
De dienst, die om 19.30 uur begint, staat geheel in het
teken van het Mattheüs-Evangelie.
Een uur van verlichting en rust in de Stille Week.
De lezingen, uit het Mattheüs-Evangelie, verzorgt door
Gert Ton, zullen worden aangevuld met gemeentezang
van bekende Passie-liederen en de koralen uit de
Mattheuspassion van J.S. Bach.
Deze Passion wordt elk jaar steeds meer uitgevoerd en
is voor veel mensen een passende voorbereiding in
deze periode van het kerkelijk jaar.
Aan deze dienst werken “De Lofstem” uit Zegveld, de
Christelijke Zangvereniging Nieuwerbrug en “Bracha”,
een kwartet van Rien Verseveld (tenor), Theun Dijkstra
(bas), Francis van Tricht (alt) en Pia Schütz (sopraan)
mee.
Ad van Pelt zal op het orgel de gemeente- koor- en
solozang begeleiden. Pia Schütz zal naast de
algemene muzikale leiding ook een solo uit de
Mattheuspassion voor haar rekening nemen.
De toegang is gratis, wel is bij de uitgang een collecte
voor de onkosten.
Een bijzondere dienst - gericht op weg naar Goede
Vrijdag. U wordt van harte voor uitgenodigd om deze
dienst mee te maken.
Bidstond voor gewas en arbeid
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor arbeid die ik doe, wilt U de krachten geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor alles wat ik zaai, wilt U de groeikracht geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om uw zegen,
Voor alles wat ik maai, wilt U de rijpheid geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor woorden die ik spreek, wilt U open harten geven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Voor liefde die ik geef aan al die zonder leven.
Wij komen Heer tot U en vragen om Uw zegen,
Dat ‘k vruchtbaar in Uw dienst, tot eer van U mag leven.

