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KERKDIENSTEN

Zondag 25-02-2018
Avonddienst; Jeugddienst

Zondag 04-03-2018

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche

Mw. N. Dijkstra-Algra uit Houten
Ds. H.P. de Goede/Werkendam
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Br. C.v.d. Wind
Ria en Nico van Esschoten
Jolanda Kooiman, Michelle
Flinterman, Nicole van Schajik
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Jeugd
André Bandell
Wim en Gea v. Esschoten,
Ter bemoediging

Dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit Haastrecht
Martijn v.d. Weerd
Arie Schuller
Br. D. Kasius
Nel en Aart van Drie
Lisette de Koning, Heleen Ruizendaal,
Britt Bloemheuvel
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
NBG
Zending
Frank van Duuren

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam
Bloemen uit de kerk

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
TWEE ZONDAG 40 DAGENTIJD
Thema: " Gedenk uw barmhartigheid"
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor.
Hij leert hun zijn paden te gaan.
Een weg van zand en stenen
En twee bladeren als open handen,
In een gebed naar de hemel.
Uw hand houdt ons geborgen.
Wij zien U in Uw liefde aan.
En gaan de weg
die U leert gaan.
KINDERNEVENDIENST
“Jezus wordt verheerlijkt op de berg”
Vandaag wordt Jezus naar de berg geroepen.
God de Vader zegt: Dit is mijn geliefde Zoon.
De grote Mozes en Elia komen met Jezus bespreken
wat Hij moet gaan doen.

Dat helpt Hem, want het is soms zo moeilijk.
De leerlingen zien en horen het gebeuren.
Misschien hebben ze wel eens gedacht: kwam Jezus
echt uit de hemel, bij God vandaan naar ons toe.
Nu weten ze het zeker.
UIT DE GEMEENTE
Jarig:
28-02: Mw. A. van Duuren-Klerk, Hoogeind 4, 3465 HB
Driebruggen, zij wordt 70 jaar.
Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed,
getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met U,
mijn God, steeds leven en met U ingaan in mijn nieuwe
levensjaar.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
OMZIEN
Mw. Lettink-Boerefijn is begonnen met chemokuren.
We wensen haar toe dat God haar alle kracht en moed
geeft in deze periode!
Mw. C. Zuidam Streefland verblijft nog in de Irishof in
Gouda.
Op 16 februari is zij jarig geweest en zij heeft veel
kaarten mogen ontvangen van onze gemeente.
Zij bedankt iedereen hartelijk voor de vele kaarten en
gelukwensen.

Huwelijksjubileum
Reinier en ik, Jolanda Kooiman-van Esschoten,
Moerbeihof 8, 3465 TM Driebruggen, zijn 26 februari
12½ jaar getrouwd.
We zijn dankbaar voor de mooie momenten (waaronder
de komst van onze prachtige kinderen) van de
afgelopen jaren en blij dat we elkaar hebben in de
moeilijke tijden.
Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons ten
volle werkelijkheid geworden.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Weeksluitingen in de Maximalocatie
Graag wijs ik u op de tweewekelijkse bijeenkomsten op
vrijdagavond in de Maximalocatie van de kerken in
onze dorpen.
Deze bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeting.
De ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God.
We zingen liederen, bidden met elkaar en lezen uit de
Bijbel.
Eén van de kerken zorgt per avond voor de vormgeving
hiervan.
Aan het einde van de bijeenkomst drinken we met
elkaar koffie.
In de maand maart zijn de bijeenkomsten op 2 en 16
maart.
Graag beveel ik deze ontmoetingen van harte bij u aan,
ook als u niet in of rond de Maximalocatie woont bent u
van harte welkom!
Gretha Bregman
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 4 maart 2018
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:
century Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Alpha Cursus Cama Parousia gemeente
De Cama Parousia gemeente in Kamerik start met een
nieuwe Alpha cursus.
Een cursus die de meeste van jullie kennen.
Veelal bekend als kennismakingsmethode met het
christelijk geloof maar ook zeker van grote meerwaarde
ter geloofsverdieping!
Veel van de christelijke normen en waarden, bekende
verhalen en manieren van gedragen worden met de
paplepel ingegoten maar waar komen die vandaan?
De alpha laat ieder kritisch kijken naar de fundering van
zijn geloof en heeft bij velen grote groei gegeven.
De Parousia wil jullie van harte uitnodigen, ook vanuit
ons jaarthema ‘durven delen’ willen wij over de muren
van de kerk heen.
De avonden zijn inclusief een maaltijd van
19.00-21:00uur.
Vragen of opgeven kan via alpha@camawoerden.nl
Data:
Maart:
5, 12, 19, 26,
April:
9, 16, 21(hele dag)
Mei:
14, 28, Juni: 4, 11, 18.
Ik kijk uit naar jullie reactie.
Irene Kasius, tel: 06-40725117

Workshop lente-/paasstuk
maken
Het voorjaar begint weer te
kriebelen. Op weg in de 40dagentijd 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.
Veertig
veertig jaren
de woestijn
in gaan
veertig weken
het kind
dragen
veertig dagen
het kwaad
weerstaan
en dan …..
als de woestijn
is doorworsteld
het kind
is voldragen
het kwaad
is verslagen
komt de mens
door het water
aan het licht
wordt leven
geboren

