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Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

Heilg Avondmaal

Heilig Avondmaal

Gedicht door Riteke Hoogendoorn

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*1) / 3. Tafelcollecte*2
Jeugdcollectant Britt v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8 Tieners
* 1Bescherming van het ongeboren leven,
hulpverlening bij ongewenste zwangerschap en
na een abortus

De tafel zie ik staan,
de stoelen staan te wachten,
ook staat er brood en wijn
ja, alles is gereed.
Maar ik?
ik…ben ik gereed?
Ja, alles is al klaar gezet,
Uw maaltijd kan beginnen.
Maar, ik…het is zo moeilijk Heer,
het stormt nog zo van binnen.

Verzoeklied: OTH 441 : 1,2 en 3

Maar daar is Uw stem:
“de maaltijd is gereed, wat zou je wachten?
Kom maar tot Mij
Ik geef je nieuwe krachten”.

Dit is het verjaardagslied van Kiona de Heer.

*2Tafelcollecte Heilig Avondmaal
De miljoen Rohingya, onder wie 700.000
kinderen, die voor het geweld in Myanmar
gevlucht zijn naar Bangladesh, zijn opnieuw in
levensgevaar. Door de hevige regenval kunnen
delen van de vluchtelingenkampen onder water
komen te staan en tenten en gezondheidsposten
wegspoelen. Iedere dag arriveren meer dan
15.000 vluchtelingen in de toch al overvolle
vluchtelingenkampen. De vraag naar voedsel,
onderdak, water en basishygiëne is groot. De
mensen leven in omstandigheden waarin grote
kans is op ziekten, zoals mazelen, difterie en
cholera. Vooral kinderen zijn kwetsbaar.
Kerk in Actie biedt samen met lokale partners,
ICCO en ACT Alliance hulp aan duizenden
families in de kampen. Gezamenlijk is een bedrag
van €150.000 beschikbaar gesteld voor het
uitdelen
van
voedselpakketten
en
hygienepakketten en het opgevangen van
kinderen
voor
onderwijs
en
psychische
ondersteuning. We vragen uw gebed voor de
vluchtelingen en hulpverleners in dit gebied en
verzoeken u om een extra gift, zodat Kerk in Actie
kan helpen de Rohingya vluchtelingen te
overleven.
Steun Kerk in Actie en help de kinderen en
volwassen te overleven.
We vragen uw gebed voor de vluchtelingen en
hulpverleners in dit gebied en verzoeken u om
een extra collecte of gift.

Maar Heer, ik kan niet komen nú,
hoe zou ik voor U kunnen staan,
zo vuil, zo vol van zonden,
ik heb geen benen om te gaan.
Mijn handen Heer, ze willen niet ontvangen,
ze zijn zo eigenwijs, ze zijn zo zwart,
ze willen graag mijn eigen leven blijven sturen
en toch…’t verlangt zo in mij hart.
Dan hoor ik weer Uw stem, daar vooraan in de
kerk,
weer Uw roep om toch niet lang te dralen,
Ik roep je nú, let toch niet zo op jezelf,
zal Ik je dan maar komen halen?
Kom, laat je dan door Mij toch dragen
kom, Ik heb je al zolang verwacht,
let toch niet zo op je eigen werken,
Ik heb toch alles, alles al volbracht!
Kom leg je hand in Mijne handen,
kom, je stoel was steeds nog onbezet,
kom, blijf toch niet langer zitten,
kijk, Ik heb je stoel al klaargezet.
----Ik?
Mag ik..? Ik kom, o Here
Here…kom!
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Kerkdiensten

2 sept.

09.30 uur:
Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19.00 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Organisten: D. v. Zoelen / H. Oskam
Collecten:
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Jeugdcollectant: Marco v. Leeuwen
Kindernevendienst 1t/m 4
PV Annie-Sjaak

Meeleven
Mw. Visser is vorige week donderdag opgenomen
in het ziekenhuis. Inmiddels heeft ze een
pacemaker gekregen en mag ze binnenkort weer
naar huis toe.

25 jaar getrouwd
Vandaag, zondag 26 augustus, zijn we 25 jaar
getrouwd! Volgende week zondag 2 september
hebben we iets lekkers voor bij de koffie.
Groetjes Zegert en Heleen

Bij de KND bidden we voor
Godfrey Ludovic Tarimo .
Geboren op 29 april 1998.
Hij woont in Tanzania, in de heuvels
van Kijenge. Hij spreekt Swahili en
schrijft nu zelf zijn brieven in het
Engels. Hij heeft zijn basis studie
afgerond en gaat nu naar het Arusha
Technical College. Hij leer daar over AutoElectrical, hij gaat daar graag heen.
Op zaterdag gaat hij naar het Project centre waar
hij veel leert uit de bijbel over Gods woord.
Zijn favoriete vers is : Philippenzen 4:4: “Jullie
moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik
zeg het nog eens: Wees altijd blij.”
Zijn hobby en favoriete sport is: voetballen. Hij
kan ook heel goed en mooi tekenen.
Madelyn Eunice Saj Lopez. GU
Geboren op 8-4-1998. Guatamala
Madelijn haalt mooie cijfers op
school.
Haar nieuwe lerares heet Nancy
Paola
Op het bijbel centrum leert ze bijbel
lezen, bidden en zingen en ze gaat
op vrijdag en zaterdag naar de
kerk. Wanneer het regent houdt ze ervan te
spelen in de waterplassen, als het zonnig is
speelt ze met poppen.

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
Gisteren was Kiona de Heer
jarig.Gefeliciteerd !
We zingen `Maak een vrolijk geluid
voor de Heer`
De bloemengroet gaat deze week
met een hartelijke groet van de
gemeente naar br. J van Uffelen in Woerden.
Een tweede bos bloemen is er voor Zegert en
Heleen van Eijk, die vandaag 25 jaar getrouwd
zijn. Van harte gefeliciteerd.

Agenda
30-08 20.00 uur
06-09 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Rondom de kerk
Komende maandag vergadert de redactie van
Rondom de Kerk. graag zien we uw bijdragen
weer tegemoet. alvast bedankt,
de redactie

Berichten uit Rwanda
15 augustus
Hoe ziet umuganda eruit? Zo ongeveer. Heel veel
mensen aan het werk op een klein oppervlak.
Deze heuvel in Bweyeye moet afgegraven
worden, zodat die niet op de nieuwe kerk instort
als het gaat regenen. Hard werken tot de blaren
op je handen staan, maar ook heel gezellig!

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

Wilt u met Rik
en
Caroline
danken
en
bidden voor:

14 augustus
Deze week staat voor Caroline nog steeds in het
teken van jeugdwerk. Elke dag op pad naar een
parish om met de jongeren iets voor de
community te doen. Vandaag waren we in
Burunga, om de grond klaar te maken zodat er
een huis gebouwd kan worden. Daarna werd een
wedstrijd hoogspringen op het landje gedaan door
de jongens. Het commentaar van de meiden: "wil
je soms naar de dokter voor een behandeling?"
11 augustus
Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd
voor 200 jongeren uit de hele diocese. Na een
hele dag stil zitten en luisteren, gaan de jongeren
's avonds los met worship. En Rik is uitgenodigd
om te kort te spreken over Jozef: een jongen van
17, net zou oud als sommige jongeren hier.Hoe
ziet een dag eruit? 's Ochtends om 6.00 opstaan,
7.00 ontbijt. Om 8 uur begint het programma met
een half uurtje worship. Van 8.30-12.30 worden
toespraken gehouden door de trainers, afkomstig
uit Canada. Na een lunchpauze gaat het om
14.00 verder tot 16.30. Dan is er tijd voor sport en
spel. Om 18.15 is het donker, dus even opfrissen
en dan weer aan tafel. Vanaf 19.30 is er een
avondprogramma. Dat wordt wel georganiseerd
door de mensen van hier. Veel worship en een
kort praatje. Om 21.00 is het bedtijd. In totaal
duurt de conferentie 4 dagen. Maandagochtend
gaan de jongeren weer naar huis.

- Dank dat het
tweede
semester erop
zit. Twee van
de
17
studenten zijn
om persoonlijke redenen inmiddels uitgevallen.
13 van de 15 studenten moesten herexamen doen in
een of meerdere vakken. De meeste hebben hard
geblokt. Sommigen zijn zelfs om 1 uur s'nachts
opgestaan om te leren. Het herexamen is een stuk
beter gegaan. Vandaag gaan de laatste studenten
naar huis.
- in deze (vakantie)periode komen er veel bezoekers.
Caroline is een van de mensen die ze rondleidt door
de diocese. Afgelopen twee weken waren er Duitsers.
Volgende week komen er Canadezen. Deze mensen
gaan ook trainingen geven.
- Dank dat het kinyarwanda vooruit gaat. Rik geeft les
in het Engels maar de antwoorden hoeven meestal
niet meer vertaald te worden.
- De regering is met aanvullende eisen voor
kerkgebouwen gekomen. In Kigali is het gebeurd dat
huwelijksdiensten halverwege onderbroken zijn omdat
de overheid met nieuwe richtlijnen kwam over de
veiligheid van gebouwen. Er moet stoffen zoldering zijn
ivm geluidsoverlast. De richtlijnen voelen soms een
beetje willekeurig aan.
- de overheid eist dat in 5 jaar tijd mensen alleen nog
mogen preken als ze minimaal een bachelor degree in
theologie hebben. Binnen onze diocese voldoen 6
mensen aan die eis. De meesten hebben alleen hun
basischool diploma.
- binnen afzienbare tijd mogen er geen religieuze
bijeenkomsten meer zijn bij mensen in huis. De
overheid wil controleren of er geen verkeerde dingen
geleerd
worden.
Gebedsbijeenkomsten
en
Bijbelstudies mogen straks alleen nog in daarvoor
ingerichte en door de overheid gecontroleerde
gebouwen.
- het parlement vergadert over een wet waarin er een
maximale limiet aan de Kerkbalans gesteld wordt. De
gedachte is dat mensen beter hun geld kunnen
gebruiken om hun kinderen te voeden dan aan een
kerk die de mensen (volgens hen) arm houdt.
- Dank voor alle projecten die mogen plaatsvinden om
de mensen te helpen hun leven te verbeteren. De kerk
speelt een grote sociale rol in de samenleving als
vangnet voor mensen in moeilijke omstandigheden.
Veel zegen en geniet van deze vakantietijd.
Hartelijke groet.
Caroline en Rik Mager
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