Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

12 aug. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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
Tieners
*Friedensstimme
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor
ondersteuning van christenen in de voormalige SovjetUnie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij
stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig
aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen
van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft
Friedensstimme als doel christenen in Nederland
betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in
Rusland en omliggende landen.

Verzoeklied: Gezang 481: 1,4
Dit is het verjaardagslied van br. Cees Boer.

Kerkdiensten

19 aug

Voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Dhr. G. de Haan, Harderwijk
19.00 uur:
Ds. G. van ’t Kruis, Nieuwveen
Organisten
D. v. Zoelen / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Onderhoud
Jeugdcollectant: Maico de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4
PV Els en Aagje

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.

Agenda
16-08 20.00 uur
23-08 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Bericht van overlijden Mevr. Immerzeel
Beste broeders en zusters.
In de vroege morgen van vrijdag 10 augustus, is
op 90 jarige leeftijd onze zuster mw. Nelie
Immerzeel - van Oudenallen overleden.
De uitvaartdienst vind plaats op woensdag 15
augustus om 13.00uur in de Gereformeerde Kerk
te Woerdense Verlaat.
Ds. J. Swager zal voor gaan in deze dienst.
Wij wensen de familie Gods nabijheid toe in deze
dagen.

Hart voor ons dorp
Aan de Milandweg is afgelopen week een
jongetje geboren. Wij mochten een beschuitje
mee eten.
Met vriendelijke groet, Jolanda Takke

Bloemengroet en jarige
Vorige week feliciteerden we br.
Cees Boer met zijn verjaardag. Voor
de
dienst
zingen
we
zijn
verjaardagslied.
“O grote God die liefde zijt”.
Donderdag 9 augustus was br .H. van Middelkoop
jarig. Hartelijk gefeliciteerd !
Ook zijn er felicitaties voor zr. Greet StamGriffioen. Zij was gisteren jarig. We zingen haar
verjaardagslied OTH 154: 1 en 4
De bloemengroet geeft ze door aan br. Piet en zr.
Annie van der Sar, ter bemoediging. Allen
hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst
in het nieuwe levensjaar.

Bij de KND bidden we voor
Tukahebwa Patience uit Oeganda
Wist-je-dat:
Tukahebwa vraagt om voor haar te
bidden, dat het goed met haar mag
gaan op school en dat ze eind van het
schooljaar over mag gaan.

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

