Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

2 sept. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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 1 t/m 8
PV Annie-Sjaak
Verzoeklied: OTH 281: 1,4,5

Kerkdiensten

9 sept.

09.30 uur
Ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
A. Stolk / K. Bruggeman
Collecten
1. Kerk / 2. Jeugdwerk (PKN JOP)
Jeugdcollectant Paulien en Bart v. Leeuwen
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners

Bevestiging ambtsdragers 16 september a.s
In de morgendienst van zondag 16 september
a.s. zal de bevestiging plaatsvinden van de
nieuwe ambtsdragers. Gerrit Riezebosch zal
bevestigd worden in het ambt van ouderling en
Piet van Oudenallen zal bevestigd worden in het
ambt van ouderling kerkrentmeester. We wensen
Gerrit en Piet Gods zegen en Zijn wijsheid bij het
vervullen van hun taak.
We zullen die morgen ook afscheid nemen van
Sjaak Okker en Krijn Takke. We zijn hen heel
dankbaar voor het werk dat zij verricht hebben,
voor al hun tijd en inzet om mee te bouwen aan
Gods kerk.
De kerkenraad.

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

55 jaar getrouwd

Agenda

Afgelopen woensdag 29 augustus mochten Johan
en Greetje Alblas vieren dat ze 55 jaar getrouwd
zijn. Ze zijn dankbaar dat de Here ze zo lang voor
elkaar gespaard heeft. We wensen hen nog veel
goede jaren met elkaar en de kinderen toe.

06-09 20.00 uur
13-09 20.00 uur

Bloemengroet en jarigen
We feliciteren br. Jaap Verburg met
zijn verjaardag van afgelopen
maandag 27 augustus. Volgende
week zingen we zijn verjaardagslied.
De bloemen geeft hij vandaag door
aan br. Johan en zr. Greetje Alblasde Vink voor hun 55-jarig huwelijksjubileum van
afgelopen week. Donderdag 30 augustus was zr.
Greet van den Bosch-van Vliet jarig. We zingen
haar uitgekozen verjaardagslied : OTH 125: 1,2
De verjaardagsbloemen geeft ze door aan br.
Leon Alblas. Op 30 aug was ook Josje
Kwakernaak jarig.
Allen hartelijk gefeliciteerd en voor het nieuwe
levensjaar Gods zegen toegewenst.

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Woerdense Verlaat zingt
Zondagavond 16 september hopen we weer een
zangdienst op verzoek te houden. Voor de zomer
heeft u verzoeknummers in kunnen dienen en
daar hebben we weer een mooie liturgie van
gemaakt. Kees Bruggeman en zijn dochter
Arjanne Donswijk zullen het geheel muzikaal
omlijsten. Ds. J. Swager zal de dienst leiden en
verzorgt de overdenking met het thema ‘Levend
water’. Allen hartelijk welkom.

Bij de KND bidden we voor
Bigirimana Olivier uit Rwanda
En
Theophile Yemabou Gregoire Tankoano uit
Burkina Faso
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