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15 juli 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur
Dhr. J.P. Karstens, Leiden
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
M. Spits / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Uitzending (GZB)*
Jeugdcollectant Yvonne Boer
Kindernevendienst 1 t/m 8
Tieners

*Rik en Caroline zijn uitgezonden door de GZB naar
Rwanda, een zendingsorganisatie binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de
GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het
Evangelie, zodat zij gaan leven zoals God het bedoelt.
Rik zet zich in voor discipelschapstrainingen voor
kerkleiders en evangelisten. Caroline zet zich naast
haar lesgevende taken in voor een voedselprogramma
onder kinderen.

Verzoeklied: Gezang 326: 1,2

Kerkdiensten

22 juli

09.30 uur:
Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19.00 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Organisten: D. v. Zoelen / K. Bruggeman
Collecten:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Jeugdcollectant: Kiona de Heer
PV Annie en Krijn
Kindernevendienst1 t/m 4

Bloemengroet en jarige
Afgelopen maandag 9 juli vierde br. Jan Alblas
zijn verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd ! We zingen
zijn verjaardagslied “Daar ruist langs de wolken
een lief’lijke naam uit de bundel Joh de Heer
33:1,2
Het lied is afgedrukt op de weekbrief.
De bloemen geeft hij met een hartelijke groet door
aan zr. Trudy Smit.
Ook zijn er felicitaties voor br. Dirk de Jong. Hij
was afgelopen vrijdag 13 juli jarig. Volgende week
zingen we zijn verjaardagslied. Beiden Gods
zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

Meeleven
Dhr. Van der Knaap ligt in het ziekenhuis in
Nieuwegein in afwachting van een onderzoek en
waarschijnlijk ook een operatie aan zijn hart.
Vorige week werd hij thuis opgehaald met de
ambulance, nadat hij een sterke pijn op de borst
had gekregen. Een spannende tijd, voor dhr. En
mw. Van der Knaap en hun familie. We bidden
om de zegen van God en Zijn nabijheid ook in het
ziekenhuis.

Ik ben onbetaalbaar
Vorige week zaterdag zijn een tiental
gemeenteleden voor een rondwandeling naar
Amsterdam geweest. Vooruitlopend op een
verslag in Rondom de kerk, willen wij alvast
aandacht vragen voor het volgende.
Eén van de doelgroepen waar de stichting Tot
Heil des Volks (THDV) zich voor inzet, zijn
prostituees. ThdV bezoekt hen en zo mogelijk
begeleiden ze prostituees die uit willen stappen.
Thdv pleit ervoor om de politiek te bewegen het
beleid ten aanzien van prostitutie te veranderen
naar het Zweedse model, namelijk het strafbaar
maken van de bezoeker. Dit omdat legalisering
van de prostitutie mensenhandel in de hand
werkt.
Er is een petitie gestart op internet. De politiek is
namenlijk verplicht het wetsvoorstel opnieuw in
behandeling
te
nemen
als
er
40.000
handtekeningen zijn. Onze vraag is om de petitie
online te tekenen. Ikbenonbetaalbaar.nl.
Jan, Janco, Jaap, Arie, Greet, Karolien, Anneke,
Marijke, Scarlett en Aagje

Agenda
19-07 20.00 uur
26-07 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse
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Verjaardagslied
1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn
lied!
2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook
waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

Bij de KND bidden we voor
Omar Andres Quinonez Pena uit Colombia

Kijkt graag naar een film.
Zijn favoriete kleur is
zwart en zijn favoriete
sport is wandelen. Hij
speelt graag met zijn
vrienden en als hij zich
verveelt luistert hij naar
muziek.

Elizabeth Josephati Joseph uit Tanzania
Elisabeth graag naar
school gaat, ze wil
lerares worden. Elisabeth
na haar onderwijs leert
schoonmaken,
zingen,
bidden en lezen.
De taal die Elisabeth
spreekt Kiswahili heet.
De favoriete activiteiten
die Elisabeth doet spelen
en zingen zijn.
Elisabeth het meest van
rijst en vlees houdt.
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