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Zondag 14-01-2018
Avonddienst – zangdienst
Ds. P.J. van Midden uit
Bergambacht
Dhr. Noorland uit Driebruggen
Johan Kooiman
Eigen band
Br. G. Kastelein
Roos van Esschoten
Marina v. Valkenburg, Jolanda
Kooiman en Mirthe Griffioen
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
André Bandell
Mw. Zuidam, Lindenlaan 19,
ter bemoediging

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
Zondag 21-01: Viering Heilig Avondmaal
In de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij
met dankbaarheid hoe onze Heer Jezus Christus aan
het kruis zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven.
Om de heiligheid van dit sacrament te bewaren,
gebruiken we het Heilig Avondmaal alleen als we iedere
dag opnieuw ons geloof en vertrouwen op Jezus
Christus stellen.
Als gemeenteleden steunen wij elkaar daarin met
bemoediging en aansporing.
Daarom een hartelijke uitnodiging! Leef er naar toe!
Mocht er iets in de weg staan, maak er de komende
week werk van.
KINDERNEVENDIENST
“Jezus bidt ”
Het werk van Jezus is niet makkelijk. De hele dag door
moet Hij mensen vertellen over God en zijn Koninkrijk
dat God de wereld gaat redden door Hem.

Zondag 21-01-2018
Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. Esveldt uit Amersfoort
Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Evert de Vries
Kees Romijn
Br. P. Geerlof
Nel en Aart van Drie
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Oecumene (LK)
Frank van Duuren

Steeds ook komen er zieke mensen naar Hem toe om
hulp. Jezus moet steeds maar praten en helpen.
Dat houdt Hij alleen maar vol, als Hij met iemand kan
overleggen.
Daarom bidt Jezus als het nog donker is.
Hij dankt God voor alles ook vraagt Hij zijn Vader om
raad en kracht.
Jezus is op aarde en zijn Vader is in de hemel, toch
werken ze samen om het goede nieuws te brengen.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
16-01: Zr. K. Lettink-Boerefijn, Burg. P. Feitsmalaan 2,
3465 KC Driebruggen, zij wordt 70 jaar.
19-01: Zr. G.J. de Koning-Koomans, Parkzicht 1a,
2441 DP Nieuwveen, zij wordt 89 jaar.
20-01: Br. J.A. de Jong, Lindenlaan 5, 3465 JN
Driebruggen, hij wordt 71 jaar.
Gisteren is een herinnering, vandaag is een geschenk,
morgen is in Gods hand.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Geboren
Wij zijn blij en dankbaar dat Jan en Annelies de Groot
weer opa en oma mochten worden. Wij feliciteren hen
met de geboorte van hun kleindochter Ilse.
Zij is de dochter van Jos en Ilona van der Heijden-de
Groot, nu wonend in Oudewater.
Van harte gefeliciteerd.

In memoriam
De Heer is mijn Herder, ‘k Heb al wat mij lust; Hij zal mij
geleiden, naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens, aan wateren der rust.
Op 7 januari 2018 is, in het volste vertrouwen op haar
Heer en Heiland, rustig ingeslapen Corrie Nap-van der
Vliet, vrouw van Hage Nap, op de leeftijd van 76 jaar.
De HERE is Degene Die altijd bij ons is. Hij is zowel de
goede Herder (Joh. 10), als de grote Herder (Hebr. 13),
als de Opperherder (1 Petr. 5). Daarom mogen we
zeggen: mij ontbreekt niets!
Psalm 23: het meest eenvoudige en tegelijkertijd het
meest diepgaande loflied in de Bijbel.
Het is een bron van troost en bemoediging voor velen.
Een psalm waar men zich aan kan optrekken, die
kracht geeft in tijden van verdriet.
Stel je vertrouwen op God en Hij zal je helpen en
zegenen onder welke omstandigheden dan ook.
Geen enkel schaapje zal Hem ontgaan.
Voor Hage zal de lege plaats moeilijk zijn, maar mag
hij, door de zekerheid van Psalm 23, de steun en de
troost vinden, om door te gaan.
Bijbelkring
Omdat er ook behoefte bestaat om ”s avonds een
bijbelkringbijeenkomst te houden, is Ds. Piet van
Midden bereid gevonden
om zowel “s morgens als
“s avonds een lezing te
geven. De eerstkomende
datum is
Donderdag 18 januari a.s.
‘s morgens 09.00- 10.45 uur.
‘s avonds 20.00 – 22.00 uur.

Wilt u ook nog denken aan de mogelijkheid tot giften via
de ANBI regeling.
U mag het natuurlijk ook per e-mail aan uw
wijkrentmeester doorgeven.
College van Kerkrentmeesters
Concert Die Schöpfung J. Haydn
In 2018 bestaat het Chr. Oratoriumkoor Woerden
precies 100 jaar. Het eerste concert in dit jubileumjaar
is een uitvoering van Die Schöpfung van Joseph Haydn
op zaterdag 3 februari.
Rond 1798 componeerde Haydn een groots oratorium
dat het scheppingsverhaal beschrijft volgens het
Bijbelboek Genesis. Tegenstellingen tussen duisternis
en licht en tussen chaos en scheiding van aarde en
zeeën worden magnifiek in muziek en tekst verwoord.
De verwondering over het resultaat en de dankbaarheid
aan God komen aan bod in diverse koordelen en aria’s
van Adam en Eva.
Door een samenwerking met COV Excelsior uit Katwijk
staat er tijdens het concert een groot koor van wel 90
zangers op het podium. De solisten zijn Nicole Fiselier
(sopraan), Joost van Velzen (tenor) en Robbert Muuse
(bas). Koor en solisten worden begeleid door het
Nederlands Begeleidingsorkest en Petra Somlai op
fortepiano. Het geheel staat onder leiding van dirigent
Wim van Herk.
Het concert vindt plaats in de St. Bonaventurakerk,
Rijnstraat 60 in Woerden. Aanvang 20:00 uur, kerk
open vanaf 19:30. De entreeprijs is € 22. In de
voorverkoop zijn kaarten € 20 en verkrijgbaar via de
website, bij de koorleden en bij Vakdrogist Stouthart,
Van Vliet Muziek en Christelijke Boekhandel de
Hoeksteen. Meer informatie zie www.cowoerden.nl

Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar
in “de Schouw”.
Commissie Vormig & Toerusting

Eetcafé
De voorbereidingen voor ons allergrootste evenement
zijn al in volle gang. Het World Servants Eetcafé!
Op 10 februari bent u van harte welkom om bij ons te
komen eten. Een grote diversiteit van gerechten staat
dan klaar voor u. En natuurlijk is er genoeg tijd voor een
ontmoeting met bekenden.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij Adri Kon,
tel. 0348-501561 of Gea Soeters 0348-502050.
Wilt u verzekerd zijn van een plekje, geeft u zich dan
vast op want: Vol = Vol

Actie kerkbalans 2018 van 20 januari t/m 3 februari.
Vanaf 20 januari komen de kerkbalanslopers weer bij u
aan de deur,we vragen u deze kerkbalans weer serieus
te bekijken en in te vullen, vervolgens wordt de
kerkbalans weer bij opgehaald.

Taarten
Er zijn al heel veel taarten gebakken en we horen
positieve geluiden over de kwaliteit.
Dus heeft u een feestje of wilt u gewoon iets lekkers bij
de koffie … u kunt altijd contact opnemen met Sven de
Koning tel. 06-41537219 of Myrthe Griffioen
tel. 06-10943226 voor een overheerlijke taart.

En nieuw in ons
assortiment is de
schuimtaart. Een
heerlijke luchtige
taart van schuim en
slagroom voor
€ 10,00.

Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of
tel: 06-25391903
Tevens voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel De
Hoeksteen, Havenstraat 17, Woerden.

Aardappels
De nieuwe aardappelen
zijn weer binnen en deze
weken zijn we druk bezig
om deze in te pakken op
23 januari komen we bij u
langs in Driebruggen en op
25 januari in Waarder.
Stamppotten
Heeft u geen tijd of zin om zelf de aardappels te koken.
We hebben ook stamppotten in de aanbieding.
Zuurkool, boerenkool of
hutspot.
Wij bezorgen ze bij u
thuis of u kunt ze
ophalen bij Adri Kon.
Bel gerust Joke Pater
06-41786706 voor een
bestelling.
World Servants Dienst.
Op 4 februari is de jaarlijkse kerkdienst van World
Servants.
De jongeren hebben deze dienst voorbereid met
Annemaria Kooi die deze dienst zal leiden.
Alle jongeren zullen zich presenteren en samen met u
hopen we op een mooie dienst.
UITNODIGING VOOR PASSIE- EN PAASCONCERT
MARTIN MANS IN WAARDER
Op vrijdag 2 maart 2018 zingt de bekende zanggroep
van Martin Mans ‘The Martin Mans Formation’ samen
met de Rotterdamse Vocalgroup VOICE in de PKN
Gereformeerde Kerk in Waarder.
Ze brengen een programma ten gehore met
indrukwekkende arrangementen van lijdens- en
paasliederen zoals: ‘O haupt voll Blut und Wunde,
Getsemané, ’t Is middernacht en Arise my love.’
Aan het orgel en de vleugel zit Mark Brandwijk die op
professionele wijze de zang begeleidt.
Bovendien brengt hij enkele paasimprovisaties ten
gehore.
De sopraan Jacqueline Meijer neemt de solopartijen
voor haar rekening en verzorgt een solo.
De trompettist Jantine Kalkman levert tenslotte een
instrumentale bijdrage.
De sfeer van het concert is zowel ingetogen als
uitbundig waarvoor de passie en paasarrangementen
zich goed laten lenen.
Details:
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Toegang:

vrijdag 2 maart 2018
PKN Gereformeerde Kerk,
Dorp 24, Waarder
20.00 uur
€ 12,50.

MARTIN MANS START PROJECTKOOR IN
WAARDER
De bekende, Woerdense dirigent Martin Mans start met
een nieuw mannenkoor op projectbasis in het midden
van het land en wel in Waarder. In dit eerste project
repeteert het koor drie keer en geeft het vijf concerten
in schitterende kerken.
Het repertoire bestaat uit diverse muziekstijlen:
Nederlandstalige geestelijke liederen, traditioneel en
vernieuwend, gospels en spirituals, klassieke en
populair klassieke werken. We zingen met begeleiding
van piano en orgel, maar zeker ook mooi a capella.
Veel afwisseling!
De jonge, talentvolle organist/pianist Mark Brandwijk is
de begeleider en solist in het eerste project.
Martin en Mark zijn muzikaal goed op elkaar
ingespeeld. Tevens zullen zij tijdens de concerten
vierhandig te horen zijn aan de piano. Een muzikale
belevenis!
Zangers met en zonder zangervaring zijn welkom.
Het is mogelijk de eerste repetitie vrijblijvend bij te
wonen.
Ook is het mogelijk om bij de tweede repetitie aan te
haken en in te schrijven.
Inmiddels hebben zich tegen de 100 zangers
aangemeld en we hopen met een heel groot
mannenkoor te kunnen starten!
Bijzonderheden:
Repetitiedata: zaterdag 3 februari, zaterdag 10 maart
en zaterdag 7 april 2018 van 10.00 tot 13.00 uur.
Repetitielocatie: PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24,
Waarder.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Concertdata:
Zaterdag 7 april, 20.00 uur
Sint Maartenskerk – Zaltbommel
Zaterdag 19 mei, 14.30 uur
Bonaventurakerk – Woerden
Maandag 21 mei, 20.15 uur
Het Concertgebouw – gezamenlijke concert met
De Jostiband
Zaterdag 2 juni 20.00 uur Grote Kerk – Dordrecht
Zondag 10 juni 19.00 uur Thuisbasis
PKN Gereformeerde Kerk- Waarder- zangdienst
En verder
In juni 2019 wil Martin Mans een concertreis naar
Ontario in Canada organiseren met het Groot
Mannenkoor Midden-Nederland. Zangers die aan de
projecten deelnemen zij van harte welkom om te zijner
tijd op de Canadareis in te schrijven. Het is echter geen
verplichting. Het zingen in eigen land is ook zeker de
moeite waard.
Inschrijven kan via www.martinmans.nl, per e-mail naar
secretariaat@martinmans.nl of op de repetitie van 3
februari aanstaande. Kosten per project: € 60,= waarin
deelname aan drie repetities en vijf concerten is
inbegrepen. De bladmuziek is gratis.

