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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,
Brittney Pater
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Oecumene (LK)
Frank van Duuren
Ineke Slingerland, Lindenlaan 22
(heeft een operatie ondergaan)

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
Viering Heilig Avondmaal
Het avondmaal is in de eerste plaats een gedenken van
de dood van onze Heer Jezus Christus.
Het brood dat gebroken wordt herinnert ons aan het
gekruisigde lichaam van Christus.
Wíj breken het brood; door ons toedoen hing Hij daar
aan het kruis.
De wijn die wij drinken herinnert ons aan het bloed van
Christus. Het bloed reinigt ons van al onze zonden.
Het is heel bijzonder, wat Jezus Christus voor ons heeft
gedaan: zijn lichaam gebroken, zijn bloed vergoten.
We vieren het in het heden dus we kijken bij de viering
van het Avondmaal niet alleen maar terug.
We zien ook naar boven en om ons heen. Omdat het
om verzoening gaat, is het avondmaal ook een
gemeenschapsmaaltijd.
We vieren de verbondenheid met Christus en met
elkaar.
Met Christus doordat we brood en wijn – als zijnde zijn
lichaam en bloed – in ons opnemen, maar ook omdat
het Jezus zelf is die ons nodigt.

Zondag 28-01-2018
Ds. P.M. van Dam uit Houten
Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Br. W. van Duuren
Gea Teus Lodder
Wil Kastelein en Tiny Schouten, Martine Wiechers
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Wordl Servants
Catechese educatie (landelijke collecte)
Carl Griffioen

Hij maakt die gemeenschap met ons tot een
werkelijkheid door de Heilige Geest.
Ten tweede vieren we ook de verbondenheid met
elkaar.
We vieren Gods maaltijd als leden van Gods gezin.
We kijken rond en verheugen ons er in, dat we als
totaal verschillende mensen toch bij elkaar horen,
omdat we samen van Jezus zijn.
Maar ook de tekens van brood en wijn zelf wijzen erop
dat we bij elkaar horen: zoals uit veel graankorrels één
meel gemalen en één brood gebakken wordt en zoals
uit veel druiven één wijn, één drank vloeit, zo horen wij
als verschillende leden van Christus’ lichaam, als zijn
kerk, ook als één gezin bij elkaar. We zijn broeders en
zusters in de Heer en we mogen elkaar helpen,
aanvullen, bemoedigen, corrigeren en verrijken.
e

Avondmaalscollecte(1 collecte)
Deze collecte is bestemd voor de Stichting Hospice
Bodegraven-Reeuwijk. Het pand aan de Boesemsingel
wordt gereedgemaakt voor gebruik (3 gastenkamers).
De visie van de Stichting Hospice BodegravenReeuwijk is professionele zorg bieden in een liefdevolle
omgeving, waar de gasten met hun naasten op een
waardige en respectvolle manier afscheid kunnen
nemen van het leven. De Gemeente en de diverse
kerken dragen bij aan dit initiatief. Doet U ook mee?

e

Oecumene (2 collecte)
Verschillende kerken, één lichaam
De opbrengst van deze collecte gaat naar SKIN
(Samen Kerk in Nederland), zodat migrantenkerken
ondersteund worden om ten volle kerk te zijn, en naar
andere oecumenische initiatieven, waar mensen zich
inzetten voor verbinding en eenheid binnen de
veelkleurige gemeente van Christus.
De Diaconie
KINDERNEVENDIENST
“Jezus roept Levi”
Levi zit bij zijn tolhuis, als Jezus langskomt.
Jezus vraagt om Hem te volgen om te gaan leven zoals
God vraagt. Dat doet Levi. Hij nodigt Jezus en zijn
leerlingen zelfs uit om te komen eten. De joodse
leiders, de Farizeeën, vinden dat vreemd. Tollenaars
vroegen te veel belasting aan de mensen en werden er
zelf rijk van. Een nette man als Jezus bemoeit zich toch
niet met tollenaars? Jezus legt uit dat Hij juist mensen
die het verkeerd doen, wil helpen.
Hij wil iedereen Gods liefde geven.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
27-01: Dhr. M. Lijzenga, W. Poolmanstraat 9, 3465 JW
Driebruggen, hij wordt 74 jaar.
Ik wens u toe dat de Here van de vrede
u altijd zijn vrede zal laten ervaren,
wat er ook gebeurt.
Laat Hij bij u zijn.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Dhr. Seeleman, verblijft nog in de Ronssehof in Gouda
en is besmet met een griepvirus.
Hij wordt daarom geïsoleerd verpleegd.
Een nieuwe tegenvaller op de toch al lange weg van
herstel. We wensen hem opnieuw geduld en moed toe
en Gods nabijheid!
Een bemoedigend kaartje zal hem goed doen:
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.
Voor dhr. A. den Boer, Laageind 23, 3465 KG
Driebruggen geldt hetzelfde ook hij kan in de lange weg
van herstel wel een hart onder riem gebruiken.
We wensen ook hem toe dat God alles geeft wat nodig
is in deze periode!
Narigheid maakt een mens neerslachtig
Een hartelijk woord doet een mens goed
Een vriendelijk gebaar geeft weer moed
Meeleven met elkaar is altijd prachtig.
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.
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
Eetcafé
De voorbereidingen voor ons allergrootste evenement
is 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 staan
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.
Opwekkingsweekend 2018:
Het duurt nog even, maar we zijn toch achter de
schermen al weer bezig met het Opwekkingsweekend
in Biddinghuizen.
Het is altijd het Pinksterweekend, wat dit jaar valt van
vrijdag 18 mei tot en met maandag 21 mei.
Een weekend vol met muziek, optredens van bekende
bands, diensten, workshops, gesprekken over het
geloof en gezellig samen zijn.
Ook dit jaar willen we weer met een groep uit Waarder
daar het hele weekend gaan kamperen.
Vorig jaar gingen er ook een aantal jongeren van de
Hervormde kerk met ons mee. Het zou super zijn als
we dit jaar met een nog grotere groep gaan, waarvan
ook een grote groep jongeren uit onze kerk met ons
meegaan.
Het is altijd erg gezellig, we eten met elkaar, doen
vrijwilligerswerk en juist met elkaar je geloof delen
geeft zo veel nieuwe energie.
Het terrein is zo groot en er zijn voor alle leeftijden
eigen programma`s, dat wij het wel fijn vinden als je
minimaal 15 bent, zodat je zelfstandig je eigen
programma kunt volgen.
Heb je zin om mee te gaan, wil je een dagje komen of
heb je vragen, neem gerust contact met mij op.
Tot snel.
Groetjes Sonja Seeleman
(familieseeleman@hotmail.com)

