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Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

Bevestiging ambtsdragers 16 september a.s

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

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.

Verzoeklied: Gez. 78: 1,2

Kerkdiensten

16 sept.

Startzondag
09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk (zangdienst)
Organisten
A. Grootendorst / K. Bruggeman
Collecten
1. Kerk / 2. Zending*
Jeugdcollectant: Elise Boer
Kindernevendienst 1 t/m 4
PV Aagje en Krijn
*Mother’s Union (Rwanda)
Een van de projecten van Mother’s Union
zijn de
voedselprojecten. We zien veel (ernstig) ondervoede
kinderen. Door ze twee keer per week een beker pap aan te
bieden en hun moeders te trainen over het belang van
gezonde, gevarieerde voeding en het belang van een kleine
moestuin bij het huis, komen steeds meer kinderen op
gezond gewicht.

Bedankt!
Hierbij bedank ik iedereen voor het meeleven
tijdens mijn ziek zijn. De gebeden, kaarten en
bloemen hebben mij bijzonder veel steun
gegeven en niet alleen mij maar ook het gezin.
Het gevoel dat er aan je gedacht wordt en voor je
gebeden wordt, is bijzonder. Arry karsemeijer

Hart voor ons dorp
Het Nachtegaalspad heeft nieuwe bewoners
gekregen. HvD ging bij het stel langs met een
bloemetje.

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.

Startmiddag 15 september
Zaterdagmiddag 15 september willen we met
elkaar als gemeente het nieuwe seizoen starten.
U bent om 15:00u welkom in de Schutse waar we
eerst koffie, thee of limonade drinken. Rond
15:30u gaan we naar Arie en Leni de Jong aan de
Uitweg 10. Daar willen we een partijtje boerengolf
spelen. Boerengolf is geschikt voor alle leeftijden,
zolang je in staat bent om in een weiland te lopen.
Als dat niet lukt, bent u natuurlijk van harte
welkom als toeschouwer. We verwachten rond
17:15u weer terug te gaan naar de Schutse waar
om 17:30u de barbecue aan gaat. Als u alleen
voor de barbecue komt, bent u vanaf 17:00u
welkom bij de Schutse. We hopen op een goede
opkomst en een gezellig samenzijn.
Er zal een bus klaar staan voor een vrijwillige
bijdrage in de onkosten.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Sjaak Okker.
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Bloemengroet en jarigen
Vorige week feliciteerden we br.
Jaap Verburg met zijn verjaardag.
Vandaag zingen we zijn opgegeven
lied: OTH 147: 1,2,3,4
“Genade, zo oneindig groot”.
Dinsdag 4 september, vierde br. Gijs van
Leeuwen zijn verjaardag, van harte !
De verjaardagbloemen geeft hij door aan br. Leo
Immerzeel.
Ook zijn er felicitaties voor br. L.Beukema.
Gisteren was hij jarig.
Volgende week zingen we zijn verjaardaglied.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst voor het nieuwe levensjaar.
Op 6 september was Geert van Eijk jarig en op 7
sept Danielle de Vink. Beide hartelijk gefeliciteerd
en voor het nieuwe levensjaar Gods zegen
toegewenst.

Agenda
Gebedsavond op donderdag.
Door onze gebeden mogen we deel hebben aan
Gods plan. Er staat dikwijls een oproep tot gebed
in de bijbel. Heiligen in het Oude Testament,
zoals bv Abraham, Mozes, Daniël en Ezechiël
deden voorbede en waren zo een instrument in
Gods hand. Twijfel niet maar leg je twijfel in de
handen van de Heer.
Doet u/ jij mee in de voorbede?
13-09 20.00 uur
20-09 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Bij de KND bidden we voor
Joël woont op NOAHs ark
in Oeganda.
Joël is een vriendelijke
jongen die de dingen graag
op zijn eigen manier doet.
Hij houdt van trampoline
springen met zijn vrienden Andrew en Josh.
Hij houdt van TV kijken. Kaartspelletjes spelen en
puzzels maken.
Op sportgebied houdt Joël van voetballen en
zwemmen. Hij is meestal de laatste die het
zwembad verlaat.
Joël houdt van koken en wil graag kok worden.
Joël is slim en de best van zijn klas.
Joël gaat nu naar P7 van de basisschool. Dit is
een belangrijk jaar voor hem, omdat hij aan het
einde van het jaar examen moet doen.

Gespreksgroep
Ook dit jaar willen we weer starten met
gespreksgroepen.
Waarom doen we dat eigenlijk in kleine groepen?
Omdat Jezus zelf geloofde in kleine groepen. Zelf
trok hij drie jaar lang op met 12 discipelen en
vormde hen tot apostelen. In een kleine groep
leer je elkaar als gemeenteleden echt kennen en
helpen. Je wordt uitgedaagd om vanuit de bijbel
te praten over je geloof.
Dit kan met het materiaal van het Evangelisch
Werkverband, de welbekende GGG boekjes. Dit
jaar gaan we van Jozua leren wat ‘geestelijke
strijd’ is.
Jozua laat zien wat geestelijke strijd is. Hij heeft
als eerste voet gezet op de bodem van het
beloofde land en gaat het volk daarin voor. Jozua
is een voorloper van Jezus. Jezus heeft het
Koninkrijk nabij gebracht. Ook Jezus heeft te
maken met de machten van de duisternis, maar
overwint die aan het kruis. Als christenen maken
wij gebruik van de geestelijke wapenuitrusting die
Jezus ons gegeven heeft. Geloven is opstaan,
Jezus volgen en strijden om het Koninkrijk binnen
te gaan dat Jezus nabij heeft gebracht en zal
brengen. Een inspirerend boekje met 16
gespreksthema’s.
Heeft u vragen hierover, stel ze gerust aan:
Annie v.d. Sar, annievandersar@hotmail.com ,
tel: 0172-409107,
Els Okker, elsjaak.okker@filternet.nl , tel 0172408678
Jaap Immerzeel
marijke_immerzeel2@hotmail.com
tel: 0172573841.
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