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Geref. kerk Woerdense Verlaat

22 juli 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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
Verzoeklied: OTH: 165: 1,3

Kerkdiensten

29 juli

09.30 uur
19.00 uur
Organisten
Collecten

Ds. D. de Jong, Voorthuizen
Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
A. Stolk / M. Spits
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Magen
David Adom)*
Jeugdcollectant Thijs v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 4
*Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners
van Israël ongeacht religie en politieke overtuiging

Bloemengroet en jarige
Vorige week feliciteerden we br. Dirk
de Jong met zijn verjaardag.
Vandaag
zingen
we
zijn
verjaardagslied OTH 168: 1,2,3.
“Aan uw voeten Heer”. De bloemen
geeft hij door aan zijn broer
Jan de Jong uit Bodegraven ter bemoediging.
Jarig deze week waren: 16 juli Karolien
Hoogendoorn en 22 juli Arjan Verbruggen. Allen
van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor het
nieuwe jaar.

Agenda
26-07 20.00 uur
02-08 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

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
namelijk 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

Bij de KND bidden we voor
Emmanuel Charles Muhogo uit Tanzania
Wist-je-dat:
Emmanuel
een
echt
kerstkindje is, hij is
geboren op 25 dec. 2003
Hij nog 2 zussen en 2
broertjes heeft. Hij houdt
van voetballen. We verder
niet veel weten van
Emmanuel, maar dat we
ook voor hem graag willen
bidden dat hij God als
Vader, Vriend, Helper en
Redder mag leren kennen.
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