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Geref. kerk Woerdense Verlaat

29 juli 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

Bloemengroet en jarige

09.30 uur
Ds. D. de Jong, Voorthuizen
19.00 uur
Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
Organisten
A. Stolk / M. Spits
Collecten
1. Kerk / 2. Diaconie (st. MDA)*
Jeugdcollectant Thijs v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tienerdienst.

We feliciteren zr. Agda Verbruggen-de
Groot met haar verjaardag.
Vrijdag 27 juli was ze jarig. Hartelijk
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst
in het nieuwe levensjaar.
We zingen haar verjaardagslied:
OTH 129:1 “Zie ik sterren aan de hemel staan”.
De verjaardagsbloemen geeft ze door aan br. Piet
van der Sar, ter bemoediging.

Verzoeklied: OTH 113: 1,2,3

25 juli was Anja Timmer jarig en vandaag Trudy
Smit. Beide van harte gefeliciteerd en Gods
Zegen voor het nieuwe jaar toegewenst.

*Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners
van Israël ongeacht religie en politieke overtuiging

Kerkdiensten

5 aug

09.30 uur:
Ds. F.C. van Dijke, Woerden
19.00 uur:
Dhr. J.P. Karstens, Leiden
Organisten
D. v. Zoelen / A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant: Noortje de Jong
Kindernevendienst 1 t/m 4
PV Aagje en Piet

Meeleven
Mevrouw Nelie Immerzeel heeft vorige week
zondag een zware hersenbloeding gehad.
Hierdoor is ze eenzijdig verlamd en kan ze niet
meer praten. Het is heel verdrietig voor haar om
dit nog te moeten meemaken. We bidden voor
mevrouw Immerzeel en haar kinderen om kracht
en om Gods nabijheid in deze zware tijd.
Met de Fam. Karsemeyer zijn we dankbaar voor
het goede nieuws dat Arry mocht ontvangen: ze
hoeft geen chemo of bestralingen te ondergaan
na de operatie van een paar weken geleden.
Dhr. Van der Knaap is onderzocht in Nieuwegein
en er bleek geen operatie nodig te zijn. Hij is weer
thuis.

Hart voor ons dorp
De nieuwe bewoners in de Koperwiekstraat zijn
welkom geheten in Woerdense Verlaat.
Zij hebben een plantje gekregen

Vakantie predikant
De dominee gaat met zijn gezin op vakantie en is
23 augustus weer terug. Voor pastorale zaken
kunt u zich wenden tot uw wijkouderling of de
scriba.

Agenda
02-08 20.00 uur
09-08 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

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.

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

Berichtjes uit Rwanda
23 juli
Vandaag
is
het
voedingsprogramma op
Shara gestart. 118
mensen, voornamelijk
kinderen met ernstige
ondervoeding
zijn
geselecteerd. In de
komende tijd krijgen ze
twee keer per week pap
en de moeders worden
getraind
om
hun
gezinnen
beter
te
kunnen voeden.

17 juli ·
Er wordt goed opgelet bij het vak "Jodendom".
De studenten leren wat de betekenis van het
Jodendom en Israël is voor de uitleg van de Bijbel
en welke betekenis het heeft voor het
hedendaagse christelijk geloof.

Tijd om eens flink schoon te maken! Door de
droogte hangt er flink wat roodbruin stof in de
lucht en dat komt ook overal in huis neer. We
gooiden alle schoenen even buiten neer, zodat
we de hal konden dweilen.
Andre, onze guard, kwam maar eens polshoogte
nemen. En ons op onze kop geven dat onze
schoenen zo vies waren. Vieze schoenen kan
echt niet, of het nu komt door de modder en
regen of door het stof. Hij nam ze meteen
allemaal mee om ze met water en zeep flink uit te
wassen. Nog even drogen in de zon en ze zijn
weer als nieuw!
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