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KERKDIENSTEN

Zondag 29-10-2017

Voorganger (09.30 uur)

Ds. G. den Hartogh uit
Krimpen a/d IJssel
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Zr. W. de Vink
Gea en Teus Lodder
Linda Markus en Corine de Wit
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Hervormingsdag (LK)
Ellen Hagoort
Elske Griffioen, preekvoorziening

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:
KERKDIENSTEN

Zondag 05-11-2017
Viering Heilig Avondmaal

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

Ds. P.L. Smilde uit Alphen a/d Rijn
Ds. J. de Jong uit Baambrugge
Martijn v.d. Weerd
Piet van Rikxoort
Br. D. Kasius
Ria en Nico van Esschoten
Annemaria Kooi en
Dianne v.d. Broek
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Kerk
André Bandell

Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collecte
e
2 collecte
Beamteam

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.
KINDERNEVENDIENST
“De gelijkenis van het bruiloftsmaal”
Jezus vertelt over een koning die een feest geeft.
Iedereen is welkom, maar velen zeggen af. Ze willen
niet, vinden andere dingen belangrijker. Het feest gaat

Woensdag 01-11-2017
Dankdag voor gewas en arbeid
Aanvang 19.30 uur
Voorganger:
Dhr. N. Noorland uit Driebruggen
Organist: Arie Schuller
Ouderling van dienst: Zr. M. de Groot-van Esschoten
Kosters: Jannie en Aaldert Kon
Collecte: Kerk
Beamteam:
Matthijs Kooi

wel door, maar met andere gasten. Zij willen wel graag
komen. Zij genieten van het feest en krijgen
feestkleding aan. Behalve één. Hij wil er wel bij zijn,
maar zonder feestkleed van de koning. Hij vindt zijn
eigen kleren goed genoeg. Dat kan niet. Jezus zegt:
Wil jij Gods feest meevieren? Kom je naar Jezus en
ben je blij met wat Hij je geeft?

Collecte Kerk in Actie
Hervormingsdag
29 oktober 2017

Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen
hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het
vernieuwende werk van het Open Theologisch
Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen
christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via
cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en
voorgangers meer over het christelijk geloof en de
Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook
lesmaterialen voor zondagsscholen,
godsdienstonderwijs op scholen, cursussen
discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Veel cursussen en
materialen zijn
beschikbaar via internet.
Dat helpt ook
geïnteresseerde moslims
en hindoes die meer
willen weten over het
christendom.
Met deze collecte steunt
u het zendingswerk van
Kerk in Actie, zodat OTS
meer voorgangers en
vrijwilligers kan opleiden
en toerusten.
Van harte aanbevolen!
UIT DE GEMEENTE
OMZIEN
We zijn met Hage en Corrie Nap verdrietig nu
vastgesteld is dat Corrie zeer ernstig ziek is en onder
ogen moet zien dat ze niet meer zal genezen.
We wensen hen sterkte en Gods nabijheid toe in deze
onzekere en verdrietige periode.
Cees van den Berg, Kastanjelaan 37, 3465 TC
Driebruggen wordt maandag, 30 oktober geopereerd
aan zijn heup. Hij zal worden geholpen in het Groene
Hart Ziekenhuis in Gouda. Is in juni al aan zijn andere
heup geopereerd.
We wensen hem Gods helende nabijheid toe.
Ontvangen gift:
€ 15,00 ontvangen voor de ZWEO, het project Save.
Hartelijk dank daarvoor.
Oproep voor het inleveren van kopij voor de
“Uit eigen Kring”
Inleveren kan per mail : kring@pknwaarder.nl
Uiterste inleverdatum 30 oktober 2017.
Inleveren graag op A5 formaat Lettertype:
Century Gotthic.
Hartelijke groet van Elske
Gemeente Groei Groep
Vanwege de geringe aanmeldingen is besloten dit jaar
geen GGG groep te starten.
Misschien is het beter een jaartje over te slaan.
We kunnen terug kijken op een aantal jaren met mooie
avonden.
Volgend seizoen proberen we het opnieuw.
Jammer maar misschien het beste voor nu.
Hartelijke groet Dineke en Heidi

Dankdag 1 november: uw gaven worden
gevraagd…
U kunt uw gaven voor dankdag dit jaar inleveren op:
zondag 29 oktober voor de ochtend- of avonddienst in
de kerkenraadskamer
dinsdag 31 oktober van 18.30-19.30 uur in de kerk
woensdagmiddag 1 november van 14.00-15.30 uur in
de kerk
Of geef het af bij een diaken die bij u in de buurt woont.
De diaconie maakt er gezellige pakketjes van.
Na afloop van de dienst kan iedereen die dat wil een
pakketje meenemen om weg te brengen.
Kent u iemand die een oogstpakketje kan gebruiken?
Geeft u die naam met adres dan door bij de diaconie.
Het hoeft niet om een lid van onze kerk te gaan,
maar wel om iemand uit Waarder/Driebruggen die een
steuntje in de rug of wat extra aandacht kan gebruiken.
We hopen van harte op uw medewerking en een mooie
opbrengst!
De diakenen.
Dankdag voor gewas en arbeid
Je mag gerust weten dat ik het niet zag zitten om te
danken in alle blijmoedigheid.
We kunnen niet altijd danken, omdat wij denken dat Hij
ons niet ziet.
Wij kunnen niet vrij en blij spreken van Zijn goedheid, in
deze wereld van pijn, verdriet, zelfzucht, haat en
oneerlijkheid.
En de wankele economie is niet meer weg te denken.
Toch moeten we leren om klein te denken.
Zoals een huis, eten en kleren, liefde, vrijheid en
vrienden,mogelijkheden voor kerkgang, en vergeving
als we het niet verdienden.
Is dit niet genoeg voor een lofzang?
Zie op Zijn overvloedige liefde en aanwezigheid,
ondanks al onze zonden,
Zijn ontferming, troost en barmhartigheid,
terwijl wij Zijn wetten schonden.
Dus doe mee en prijst Hem.
Dankdag, elke dag, vrijmoedig en niet bezwaard.
Want Hij wacht en roept ons met klem.
Doe het, want Hij is het zo waard!
Voedselactie van Dorcas.
In Nederland zijn van
D.V. 29 oktober tot en
met 5 november
tienduizend vrijwilligers
op de been om de
producten in te
zamelen.
Meer dan zeshonderd
supermarkten en vele
scholen en kerken
verlenen hun
medewerking aan de
Dorcas Voedselactie.
Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend
publiek.
Hierop staan producten die samen een voedselpakket
vormen.
Klanten van de supermarkten doen een boodschapje
extra (of stellen een gift beschikbaar waar producten

voor worden gekocht) en geven deze af aan de
vrijwilligers.
Daarna worden alle producten gesorteerd, ook door
vrijwilligers.
Nadat de pakketten met de vrachtwagen op de plaats
van bestemming zijn aangekomen, geeft Dorcas het
aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een
lokale kerk bij de juiste mensen brengt.
In Waarder is de actie op D.V. 3 en 4 november bij de
Plus supermarkt.
We willen graag voor veel mensen voedselpakketten
inzamelen.
Oer Hollandse avond
De World Servants organiseren voor de tweede keer,
een hele gezellige oer Hollandse avond, op
vrijdag 3 november van 18.00 tot 21.00 uur in de
Schouw.

Zelf een Adventskrans maken
3 december is het de eerste Adventszondag.
In de periode van advent wordt vaak een krans gebruikt
die vier kaarsen draagt, voor elke zondag van de
advent één.
Dit zijn tekens van leven en liefde, hoop op licht.
Elke zondag van de advent wordt er telkens één kaars
meer aangestoken.
Het symboliseert de toename van het licht, het
overwinnen van de duisternis, het groeien van de
hoop......
Vlak voor Kerstmis branden de vier kaarsen.
Komt u ook een adventskrans maken?
Donderdagmiddag 30 november 14.00 – 16.00 uur
of
Zaterdagochtend 2 december van 10.00 -12.00 uur
Minimale bijdrage € 12,50 per persoon;
inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers!
Opbrengst is voor Burkina Faso

Deze avond serveren wij diverse stampotten en zullen
wij u op een Hollandse wijze
vermaak bieden.

Wij zijn welkom bij Piet en Clara van Eijk, Hoogeind 6,
3465 HB Driebruggen
Opgeven: bij Rineke Bode tel. 0348- 565421 mailen
kan ook: rinekebode@hetnet.nl
Kunt u niet op eigen gelegenheid komen? Geef het
even door, dan zorgen wij voor vervoer.

Vorig jaar was deze avond oergezellig!!!
De avond is voor iedereen die van gezelligheid houdt!
Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 31 oktober,
Tel. nummer: 0348-501276 of 06-41786706
Kosten voor deze avond (incl. vermaak, excl. drank)
€ 15,00.
Mocht het vervoer een probleem voor u zijn, dan zorgen
wij voor vervoer.
Hartelijke groet van de World Servants groep
Vooraankondiging eetcafé 10 februari 2018,
Natuurlijk gaan de acties van de World Servants het
gehele jaar door.
Zo willen wij u alvast laten weten dat op 10 februari
2018 het jaarlijkse eetcafé weer zal plaatsvinden.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Hartelijke groet van de World Servants groep.
Zondag 5 november vieren wij met elkaar de
Maaltijd van de Heer
De Heer heeft zijn tafel bereid voor al wie in Hem
geloven en Hem liefhebben. Daarom een hartelijke
uitnodiging! Leef er naar toe! Mocht er iets in de weg
staan, maak er de komende week werk van. Nodig
bijvoorbeeld degene met wie je moeite hebt uit om de
maaltijd mee te komen vieren …

