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KERKDIENSTEN

Zondag 17-12-2017
e
3 Advent
16.00 uur: Winterwandeling
18.30 uur: Volkskerstzangdienst
m.m.v. Muziekver. OBK

Zondag 24-12-2017
e
4 Advent
22.00 Kerstnachtdienst
m.m.v. Gospelkoor Voice of Bliss

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

Ds. J.W. de Hek uit Amsterdam
Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Martin Mans
Erick Versloot
Zr. H. van Duuren
Jannie en Aaldert Kon
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
ZWEO
Bloemenfonds
André Bandell/Ellen Hagoort
Mw. Kasius-Honkoop, De Tuynen,
Kamer 346, Woerden

Dhr. C. Hoogendoorn uit Amersfoort
22.00 uur: Ds. C.M. van Dis uit Nieuwegein
Hans van Vliet
Tjeerd Kiers
Br. A. van Achterberg
Nel en Aart van Drie
Alinda Kooistra, Karin Delfos, Naomi van der Laan
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Evangelisatie
Kerk
Matthijs Kooi/Frank van Duuren

KERKDIENSTEN

Maandag 25-12-2017
e
1 Kerstdag

Dinsdag 26-12-2017
e
2 Kerstdag, Familie kerstfeest m.m.v. Route 77

Voorganger (10.00 uur)
Organist (09.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam

Ds. D.J. Versloot uit Woerden
Martin Mans
Zr. J. Bazuin
Gea en Teus Lodder
Linda Markus en Corine de Wit
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Kinderen in de knel
Solidariteitskas
Matthijs Kooi

Jeugdouderlingen/Kindernevendienst
Martijn v.d. Weerd

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN
Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter
ondersteuning op het scherm voor in de kerk
geprojecteerd.

Ria en Nico van Esschoten
Annemaria Kooi en Dianne v.d. Broek
Geen nevendienst
Wij gaan voor even uit elkaar
Ter bestrijding van de onkosten
Geen
Sven de Koning

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
Op deze zondag is de kleur roze. Hetgeen betekent dat
er midden in deze donkere dagen al iets van Gods licht
doorbreekt. We horen over de ontmoeting tussen Maria
en Elisabeth.
e

THEMA VAN DE BLOEMSCHIKKING: 3 Advent
Samen wachten op het licht, Maria komt bij
Elisabeth.
Het gaat vandaag over de ontmoeting van Maria met
Elisabeth.
De genade van God openbaart zich in de
vruchtbaarheid van beide vrouwen.
De een jong, de ander oud.
Maria bezoekt Elisabeth in haar huis.
De bloemen staan voor beide vrouwen.
De granaatappel met zijn vele zaden is symbool van
vruchtbaarheid.
De bloembollen zijn een teken van nieuw leven en de
klimop staat voor Gods liefde.
En zij geloofden,
wachtten vol verlang.
Boden van het morgenrood.
Toen Elisabeth uitging om Maria te ontvangen
voelde zij ’t kind
bewegen in haar schoot.
KINDERNEVENDIENST
“Jona voert zijn opdracht uit”
Jona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God hen
gaat straffen, omdat ze zich niets van Hem aantrekken.
Ze doen veel verkeerde dingen. De HEER is blij, als Hij
merkt dat ze naar Jona luisteren. Ze krijgen spijt en
willen anders gaan leven.
De HEER vergeeft hen en straft hen niet.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
21-12: Zr. W. Kasius-Honkoop, De Tuynen, kamer 346,,
n, zij wordt 88 jaar.
23-12: Br. B.L. van Vliet Pr. Beatrixkade 9, 3465 JE
Driebruggen, hij wordt 88 jaar.
24-12: Zr. N.Zuidam-van Duuren, Lindenlaan 19, 3465
JN Driebruggen, zij wordt 91 jaar.
Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van
dagen. Psalm 23 : 6.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Omzien
Meneer Seeleman verblijft voorlopig nog in de
Ronssehof, Ronsseweg 410, kamer 346B, 2803 ZX
Gouda. We leven met hem mee en wensen hem geduld
en Gods nabijheid toe.
Donderdag is Corrie Nap weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis. We moeten met haar en Hage onder ogen
zien dat er geen behandelingen meer mogelijk zijn.
We bidden hen toe dat de God van troost hen heel nabij
is in deze dagen en dat zij mogen ervaren dat de
gemeente in gebed om hen heen staat.
Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.
(Jozua 1:5)

Een groet van mevrouw de Koning vanuit
Nieuwveen,
Carel van de Wind en ik hebben mw. de Koning een
bezoekje gebracht. Ze maakt het goed en vond het fijn
dat we haar bezochten.
We hebben eerst op haar mooie kamer gezeten, en een
leuk gesprek gehad. Later in de gezamenlijke
huiskamer koffie en thee gedronken.
Mevr. De Koning is goed op de hoogte van onze
gemeente, luistert zondags via internet naar onze
kerkdiensten en leest de nieuwsbrief.
Ze groet ons allen hartelijk! Het was een gezellig
bezoek.
Joke Donselaar van Vliet, Wijk 4
Kerstkaarten tekenen in de Schouw
Deze zondag liggen er weer kerstkaarten klaar in de
Schouw om getekend te worden.
Deze kaarten mogen wij als kerstgroet bij mensen in
onze gemeente brengen die wel een ‘steuntje in de rug’
kunnen gebruiken.
We vinden het heel fijn als u deze kerstgroeten zou
willen tekenen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
De diaconie.
Bijbelstudiemorgen
Op donderdagmorgen 21 december is de laatste
Bijbelstudiemorgen van dit jaar. Het thema is:
”Kerst: waarom naar de kerk gaan?”
Ds. Piet van Midden zal dit thema inleiden.
Het is in de Schouw van 09.00 – 10.45 uur.
U/jij bent van harte welkom!
Commissie Vorming en Toerusting
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 31 december 2017.
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:
Century Gotthic. Hartelijke groet van Elske
Opbrengst workshop Kerstkrans maken
Er zijn 45 kerstkransen gemaakt tijdens de workshop bij
Piet en Clara. Fijn dat er zoveel belangstelling was. De
netto opbrengst voor Burkina Faso bedraagt € 522,00.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor de gezelligheid
en de extra giften!
Vrijwilligersdienst Waarder/Driebruggen e.o.
Wij willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor
hun inzet in het afgelopen jaar! Steeds als er een
hulpvraag bij onze vrijwilligersdienst binnen kwam,
stonden jullie klaar om te helpen daar waar het nodig
was.
We hopen ook in het nieuwe jaar, weer dankbaar
gebruik van jullie diensten te mogen en kunnen maken.
Vriendelijke groeten van de coördinators:
Ankie de Bruijn Tel: 0348 50 2531
Margreet Bik
Tel: 0348 503405
Marja Olieman Tel: 0348 500346
Ere zij God!
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
Immanuel, de mensenzoon.
God met ons, gisteren, vandaag en volgend jaar.

