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Geref. kerk Woerdense Verlaat

5 aug. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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 Trudy en Piet
Verzoeklied: OTH: 138: 1 en 2

Kerkdiensten

12 aug

09.30 uur
Ds. D.M. van der Wel, Langbroek
19.00 uur
Ds. F. Bos, Waddinxveen
Organisten
A. Stolk / M. Spits
Collecten
1. Kerk / 2. Zending
Jeugdcollectant Laurens v.d. Wind
Kindernevendienst 1 t/m 4

Bloemengroet en jarige
Gisteren, zaterdag 4 augustus, was
br. Cees Boer jarig ! Hartelijk
gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst voor het nieuwe
levensjaar. Volgende week zingen
we zijn verjaardagslied. Vandaag
geeft hij de bloemengroet door aan br. Jan Alblas
voor het wekelijks harken van het grind van het
kerkterrein.
Op 3 aug. was Arry Karsemeijer jarig.
Beide van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor
het nieuwe jaar toegewenst.

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

Meeleven

Agenda

Mevrouw Nelie Immerzeel verblijft nog steeds in
het ziekenhuis. Het is een moeilijke tijd voor haar
en voor haar kinderen. We bidden voor hen dat
ze Gods beschermende liefde van heel dichtbij
mogen ervaren. Het adres is: Alrijne ziekenhuis te
Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA).

09-08 20.00 uur
16-08 20.00 uur

Hart voor ons dorp
Dion uit de Merelstraat is herstellende van een
meniscus operatie. Wij hebben hem een goed
herstel gewenst.

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

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Bij de KND bidden we voor
Asasira Mayline (16-05-2001) uit Oeganda
Wist-je-dat:
Asasira in de heuvels
van Mughanga woont in
Oeganda. Die plaats ligt
vlak bij een plaats die
Kabale heet.
Asasira samen woont bij
haar papa en mama en
nog 4 broertjes of zusjes.
Asasira’s ouders niet
altijd werk hebben, maar
wanneer ze wel werk
hebben,
ze
als
dagarbeider werken.
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