ZONDAGSDIENSTEN
WAERTHOVE SLIEDRECHT
informatiefolder

(interieur Koorkerk Middelburg)

Elke zondagmorgen 11 uur.
Elke zondagmorgen wordt er om 11 uur een zondagsdienst
verzorgd in Waerthove. De zondagsdiensten vinden plaats in
Grand Café De Biesbosch. Deze ruimte wordt op zondagmorgen omgevormd tot kerkzaal.
Georganiseerd door lokale vrijwilligers uit Sliedrechtse
kerken, onder verantwoordelijkheid van Rivas
Deze zondagdiensten worden georganiseerd door vrijwilligers
uit diverse (protestantse) kerken van Sliedrecht. Deze vrijwilligers zijn tegelijk Rivas-vrijwilligers. De diensten worden
geleid door predikanten uit diverse kerken uit Sliedrecht en
omgeving èn door een aantal lekevoorgangers die bekwaam
zijn om dat te doen. Zo lukt het om elke zondag in Waerthove
bekwame voorgangers voor de zondagsdiensten te hebben.
Daarnaast is er een aantal organisten dat bij toerbeurt de
zang begeleidt. Zij allen doen dit ‘pro Deo’.
Primair voor bewoners en familie, maar ieder is welkom
De zondagsdiensten zijn voor ieder toegankelijk, maar primair
bedoeld voor mensen die in Waerthove verblijven en hun
familie. Ook patiënten van het nabijgelegen GGZ Yulius maken
gebruik van de zondagsdiensten.

De zondagsdiensten hebben een interkerkelijk protestants
karakter, die past bij de kerkelijke bandbreedte binnen Sliedrecht en omgeving. Uiteraard is ieder – met welke kerkelijke
of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook – welkom.
Paar keer per jaar wordt er Avondmaal gevierd
Een paar keer per jaar wordt er tijdens de zondagdienst ook
Avondmaal gevierd.
In de zondagsdiensten worden vooral (voor ouderen) bekende
liederen (psalmen en gezangen) gezongen. Er wordt soms
ritmisch, soms niet-ritmisch gezongen. Er is een vaste, herkenbare orde van dienst. Een zondagsdienst duurt ongeveer
veertig minuten (bij feestdagen of bij de viering van Avondmaal soms iets langer).
Collecte altijd voor een goed doel
Bij het uitgaan van de zondagsdienst wordt er gecollecteerd.
Dit is gedurende een maand voor hetzelfde goede doel.

Eten voor bewoners in het restaurant op zondag
Na afloop van de zondagsdienst moet de zaal weer gereed
gemaakt worden, zodat bewoners van Noorderwaert die
gewend zijn hun warme maaltijd in het restaurant te gebruiken, op tijd kunnen eten. Dat is op zondag –vanwege de
zondagdsdienst – een kwartiertje later dan door de week.
Infomatie over diensten,
voorgangers en collecten
In de tweemaandelijkse nieuwsbrief van
Waerthove, Wetens-waerthovig-heden,
vindt u steeds de namen van de voorgangers en hun kerkelijke achtergrond en
het maandelijkse collectedoel. Ook
hangen er op diverse plaatsen een poster
met het programma.
Hulp bij ophalen en terugbrengen op
zondagmorgen
U kunt zondags door vrijwilligers geholpen worden met het
halen en brengen van uw kamer of afdeling naar de zondagsdienst en terug. Als u op de lijst wil van vaste bezoekers die
geholpen willen worden, kunt u dit (laten) doorgeven aan de
geestelijk verzorger (Jos Aarnoudse). Dit kunt u doen:
- via een briefje naar zijn postvakje bij de receptie;
- per mail (j.aarnoudse@rivas.nl);
- per telefoon (06-12811900) (eventueel inspreken);
- via de zorgregisseur.
Als u slechts één keer geholpen wil worden op een zondagmorgen, kan dat ook. Dan moet u het wel doorgeven voor de
donderdag voorafgaande aan de zondag dat u dat wilt.

