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Geref. kerk Woerdense Verlaat

01 juli 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur
Ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn
19.00 uur
Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
Organisten
M. Spits / A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk / 2. Zending *
Jeugdcollectant Mark Boer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners
* Operatie Mobilisatie (OM) zet zich wereldwijd in om

samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van
het Evangelie te verspreiden. Ruim 3100 mensen uit
meer dan 100 landen ondernemen dagelijks tal van
evangelisatieactiviteiten, van praktische werk en
ontwikkelingshulp
tot
straatevangelisatie
en
jongerenwerk.
OM’ers
trekken
er,
vaak
in
internationale teams, voor korte of langere tijd op uit
om Jezus Christus bekend te maken. De collecte
opbrengst wordt besteed aan het werk van Gerrit
Griffioen.

Verzoeklied: OTH 163: 1 en 5

Dit is het verjaardagslied van zr. M. Niesing-de Jong.

Kerkdiensten

08 juli

Gezinsdienst/ afscheid knd
9.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur:
Dhr. R. Pasterkamp, Urk
Organisten
A. Stolk / K. Bruggeman
Collecten
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Jeugdcollectant: Rick v.d. Knaap
Geen kindernevendienst
PV Aagje en Sjaak

Beroep ambtsdragers
De kerkenraad
is dankbaar
dat
twee
gemeenteleden het beroep hebben aangenomen.
Mits er geen rechtsgeldige bezwaren zijn, zullen
de volgende broeders worden benoemd: in het
ambt van pastoraal ouderling broeder Gerrit
Riezebosch, in het ambt van ouderling
kerkrentmeester broeder Piet van Oudenallen.
Uw eventuele bezwaren tegen deze voordracht
kunt u tot zondag 8 juli schriftelijk en
ondertekend indienen bij de scriba, met een
onderbouwing van het bezwaar. De kerkenraad

Gezinsdienst Woerdense Verlaat

08 juli

Zondag 8 juli is er gezinsdienst in de Geref. Kerk
in Woerdense Verlaat. Aanvang 9.30 uur.
Thema van deze dienst is: Leven zoals je zegt
Ds. J.W. van Dijk gaat ons hier meer over
vertellen. De muzikale medewerking wordt
verzorgt door de gelegenheidsband en organist
Dhr. Stolk.
Allen van harte welkom. Voor de jongste kinderen
is er oppas aanwezig.
Na de dienst is er gelegenheid voor koffie, thee of
limonade en gezellig samen zijn.

Gezamenlijk uitje catechese met Noorden
Ivan Verkerk heeft iets geweldigs georganiseerd
als afsluiting van het jeugdwerkseizoen; met
elkaar gaan we vrijdagavond 13 juli in Rotterdam
iets ondernemen met als thema: ‘Ontsnappen
heeft geen zin.’
We verzamelen 18:45 bij de Schutse. Graag van
tevoren
even
opgeven
bij
mij: vandijkjw@gmail.com
Eigen bijdrage €10, afsluitend snacken bij de
McDonalds inbegrepen. Als je een eigen auto
hebt, graag meenemen.

Bloemengroet en jarige
Afgelopen donderdag, 28 juni, vierde
zr. M. Niesing–de Jong haar
verjaardag Van harte ! We zingen
voor de dienst haar verjaardagslied
`Van U zijn alle dingen`.
De bloemengroet geeft zij door aan
zr. Aagje de Vink.
Vandaag is zr. K. Reijm jarig. Gefeliciteerd !
Haar verjaardagslied dat we met haar zingen is
OTH 216: 1 en 2 `Heer ik kom tot U`.
De verjaardags bloemen geeft zij door aan zr.
Beukema- van Leeuwen.
Alle jarigen Gods zegen toegewenst voor het
nieuwe levensjaar.
John van Oudenallen was 27 juni jarig, van harte
gefeliciteerd en Gods Zegen in het nieuwe jaar
gewenst.

Redactieadres: weekbriefwv@hotmail.com. Kopij graag voor vrijdag 10.00 uur: Info www.gereformeerdekerkwv.nl

Hart voor ons dorp
Hart voor ons dorp is langs geweest bij Mariska
Nieuwenhuizen. Zij miste de laatste tree van de
trap en is geopereerd aan haar voet. 6 weken rust
houden valt natuurlijk niet mee. Hopelijk geeft het
leesboek wat afleiding geven

Agenda
05-07 20.00 uur
12-07 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Collectemunten

Een mens is niet zomaar
een dingetje –
Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk
machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar iets
engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk:
zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.
Toon Hermans

Vandaag kunt u weer collectemunten bestellen.
Met vriendelijke groet, de penningmeester.

Bij de KND bidden we voor
Jayed Hasan uit Bangladesh
Zijn familie is moslim heeft
een vader, moeder en een
zusje.
Bidt voor hen dat zij God
mogen leren kennen.
Jayed helpt thuis met
boodschappen doen. Hij
houdt van voetballen.
p Hij zit in groep 5 van de
basisschool. Het gaat goed
met Jayed op school.
Zijn vader is dagarbeider,
op deze manier verdient hij
een schamel inkomen. Bid
voor hem dat hij werk vindt om zijn gezin te
onderhouden
.
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