Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

17 Maart 2019
Gegrepen door Gods liefde

Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdiensten
09.30 uur
19.00 uur
Organisten
Collecten

Vandaag

Ds. J. Swager, Doornspijk
Ds. J. W. van Dijk
H. Oskam / K. Bruggeman
1. Kerk / 2. Kerk in
(Binnenlands diaconaat)
Jeugdcollectant: Elise Boer
Kindernevendienst 1 t/m 8
Tieners

Actie

Verzoeklied: Gez.126: 1,2,3
Wilt u reageren of iets vragen n.a.v. deze
kerkdienst? Bel of mail dan naar ds. Jan Willem
van Dijk: vandijkjw@gmail.com // 0172-578448

Kerkdienst

24 mrt

09.30 uur

Athalja Barneveld, Hengelo
(compassion dienst)
19.00 uur
Prop. J.J. de Haan, Woerden
Collecten
1. Kerk / 2. Zending*
Jeugdcollectant Lennart v.d. Wind
Organisten
A. Stolk / H. Oskam
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Aagje en Piet
* Het jaarproject van de Z&E commissie zal dit jaar de
sponsoringactie van Margreet Smit zijn.Zij zal in
oktober in Tanzania 21 kilometer gaan hardlopen voor
een project van Compassion in Tanzania, waarmee zij
minimaal € 10.000 wil ophalen. Daarmee kunnen 10
kinderen een kans krijgen om opgenomen te worden in
het project. In de ochtenddienst van D.V. 24 maart a.s.
zal Margreet samen met Athalja Barneveld hierover
komen vertellen. Ook zal Athalja Barneveld spreken
over het thema: gerechtigheid. Naast het geven tijdens
de collecte voor dit doel, krijgt u ook de mogelijkheid
zelf een kindje te gaan sponsoren in Tanzania. De
Z&E-commissie beveelt deze dienst en de collecte van
harte bij u aan.

Agenda
19-03
20-03
20-03
21-03

20.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur

GGG bij Sjaak en Els
GGG bij Klazien
GGG bij Patricia Veenboer
Bidstond in de Schutse

Meeleven
Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor het
medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
De bemoedigende kaarten, telefoontjes en
gebeden hebben mij gesteund. Dank aan onze
Hemelse Vader voor bewaring en we bidden we
om verder herstel.
br. Co van Leeuwen.
Ik ben 01 maart gedotterd in mijn linkerbeen, ik
heb daar nog een paar dagen last van gehad , ik
moest daar door 2 weken thuisblijven en mocht
niks doen. Maar nu heb ik ook 2 ontstoken tenen
aan de linkervoet , daar zijn we druk mee bezig, ik
heb al 4 antibiotica kuren gehad zonder resultaat.
De kans bestaat dat ik door word gestuurd naar
het ziekenhuis naar de wondverzorging. Ik ga
maandag gelukkig weer aan het werk, ondanks
de onstoken tenen .
Vr. Gr . Leon Alblas

Bloemengroet en jarigen
Vorige week feliciteerden we br.
Hans Uittenbogaard met zijn
verjaardag. In de avonddienst
zingen we zijn opgegeven lied OTH
301: 1,2 en 3 “Samen in de naam
van Jezus”. Samen met Jezus,
alleen kunnen we het niet”, geeft hij aan. De
bloemen geeft hij door aan br. Jaap Verburg.

Ouderenmiddag 19 maart
Op dinsdagmiddag 19 maart om 14.30 uur is er
weer een ouderenmiddag in Gebouw Beatrix.
Deze middag hoopt de heer Bram Poot uit
Nieuwkoop te komen vertellen over zijn boek “
En het werd oorlog” . Het belooft een mooie
middag te worden. Van harte welkom !
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Bericht uit Rwanda

Paasontbijt

Het zijn niet altijd mooie en blijde dingen die we
uit Rwanda horen. Helaas krijgen we ook wel
droevige berichten zoals onderstaand.

1e Paasdag ons gezamenlijke Paasontbijt.
Wij hopen u en familie, vrienden, buren op deze
morgen te mogen verwelkomen. Misschien kent u
nog wel andere mensen die deze gezelligheid
best met ons zouden willen meebeleven. Wat let
u. Nodig ze uit! Achter de schermen worden
dingen al weer doorgenomen. En ja het is nog
even weg maar zoals beloofd hangen er in de
Schutse en bij het kerkportaal lijsten waar u zich
kunt opgeven.
Even alvast ter info.
De deur van de Schutse gaat die morgen voor u,
om 8 uur open.
Om 8.10 uur willen wij dan aan ons ontbijt
beginnen.
Vr. Gr. Nico, Arry, Scarlett, Zegert, Greet en
Marijke.

"You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name."
Verslagen zijn we door
het feit dat onze
God onverwachts onze
kleine vriend
Ethan bij zich heeft
geroepen.
Ethan was de zoon van
onze
vrienden
en
collega's Bonnie en
Solange.
Hij mocht slechts 10
maanden oud worden.
Weer een aantal gebeds- en dankpunten:
- gebed voor Bonnie en Solange die gisteren hun
zoontje Ethan hebben moeten begraven.
Jullie hebben het waarschijnlijk via
Facebook meegekregen.
Zij zijn onze buren en we werken intensief met
hen samen.
- dank dat wij hen samen met vele
anderen hebben kunnen helpen.
Caroline zorgde de hele dag voor hun twee
andere dochtertjes.
Rik was chauffeur en hielp bij het regelen en
organiseren van de begrafenis.
- dank voor Rik's verjaardag afgelopen
vrijdag. Met een klein groepje een gezellige
avond gehad. Het is alweer de derde verjaardag
in Rwanda.
- gebed voor de voorbereidingen voor
het verlof. Het komt nu snel dichterbij.
Het aantal afspraken neemt toe.
We bidden voor een gezegende en goede tijd.

Psalm Project Zevenhoven

24 maart

Op 24 maart komt The Psalm Project met een
Paastour in de Dorpskerk , Dorpsstraat 12
Zevenhoven. Het begint om 19.30 uur en duurt tot
ong 21.00 uur. Wij nodigen jullie hiervoor van
harte uit en u kunt u hiervoor aanmelden via de
website van zingen in de kerk.
De kosten zijn € 2.95.

Projectlied
Melodie: OTH 94 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Kijk toch hoe Jezus hier knielt
en sluit je ogen niet voor Hem.
Luister, nu klinkt weer zijn stem:
‘Ik kies Gods plan met hart en ziel’.
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

Bij de KND bidden we voor
Joël (maart 2005) Noah’s Ark in Mukono in
Oeganda
Wist-je-dat:
Joël een vriendelijke, lieve,
beleefde en behulpzame jongen
is.
De favoriete vakken van Joël zijn
wetenschap en rekenen.Joël
houdt van voetballen en
volleyballen.
Joël woont samen met Joshua
Okello Lasaro.
Joshua Okello Lasaro 02-06-2002
Noah’s Ark in Mukono in
Oeganda.
Wist-je- dat:Joshua een
beleefde jongen is.
Joshua van basketballen
houdt. Joshua’s favoriete eten
rijst met rundvlees stoofpot is
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