Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

19 aug. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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
Verzoeklied: OTH 117: 1,4,5.

Kerkdiensten

26 aug

Heilig Avondmaal
09.30 uur
19.00 uur
Organisten
Collecten

Ds. J.W. van Dijk
Ds. J.W. van Dijk
K. Bruggeman / A. Grootendorst
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Schreeuw
om leven)* / 3. tafelcollecte
Jeugdcollectant Britt v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8
* Bescherming van het ongeboren leven, hulpverlening

Solidariteitskas 2018
Recent hebben al de belijdende leden en
meerderjarige doopleden van onze gemeente een
verzoek gekregen voor de betaling van een
bijdrage
van
€
10,00
aan
de Solidariteitskas 2018. Met deze bijdrage
kunnen
wij
de
nota
voor
de Solidariteitskas betalen, ten bedrage van ca.
€ 500,00, die wij ontvangen van het Landelijk
Dienstencentrum. De eventuele meeropbrengst is
bestemd voor de exploitatie van onze gemeente.
Velen hebben al gehoor gegeven aan het
verzoek, waarvoor dank. Voor diegenen die dat
nog niet gedaan hebben, graag ontvangen wij
alsnog uw bijdrage op rekeningnummer NL37
RABO 0346 4048 19 t.n.v. Gereformeerde Kerk
Woerdense Verlaat. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw bijdrage. Met vriendelijke groet, de
penningmeester

Bloemengroet en jarige

Bij de KND bidden we voor

Felicitaties zijn er voor br. J. van
Leeuwen. Afgelopen dinsdag, 14
augustus, was hij jarig. We zingen
zijn opgegeven verjaardagslied OTH
113: 1,2,3. “Er komen stromen van
zegen” De bloemen geeft hij door
aan br. Cees Boer voor het verzorgen en
onderhouden van de tuin rondom de kerk.
Deze week waren ook jarig: 15 aug Lizz v.d.
Knaap, en 19 aug Lenie de Jong.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Rebecca Mensah ( juni 2003) uit Ghana.

Agenda

bij ongewenste zwangerschap en na een abortus

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.

Rebecca altijd erg blij is met een
brief /kaart van haar sponsors. Zij
haar sponsors trouw een brief
terug schrijft. Rebecca graag
naar school gaat. En ons dan
ook vraagt of we voor haar willen
bidden dat het goed met haar
mag gaan op school, dat ze
goede cijfers mag halen.

23-08 20.00 uur
30-08 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

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

