Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

07 okt. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

Uitnodiging Jeugddienst 7 okt.

09.30 uur
Ds. E.J. Terpstra, Urk
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk (jeugddienst)
Organist
K. Bruggeman
Collecten
1. Kerk / 2. Kerk en Israël
Jeugdcollectant Yvonne Boer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners

Het zal je vast niet
ontgaan
zijn
de
kleurrijke poster voor
de
aankomende
jeugddienst! Zorg dat
je erbij bent en vraag
je vrienden ook te
komen! Het beloofd
zeker geen saaie
dienst te worden! De
band heet JOY uit

Verzoeklied: Gezang 293: 1 en 4
Dit is het verjaardagslied van zr. N. Beukemavan Leeuwen.

Kerkdiensten

14 okt.

09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur:
Ds. J.D.J. ten Voorde, Nunspeet
Organisten
D. van Zoelen / M. Spits
Collecten
1. Kerk / 2. Sulawesi*
Jeugdcollectant: Rick v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Krijn en Annie
*Tweede collecte 14 oktober voor de slachtoffers van de
tsunami in Sulawesi
Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op het
Indonesische eiland Sulawesi zijn meer dan duizend mensen
om het leven gekomen. Heel veel mensen zijn hun woning
kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon
drinkwater en medicijnen.
Kerk
in
Actie
start
noodhulp
Via het ACT-netwerk wordt nu geïnventariseerd wat er aan
hulp geboden kan worden. Voorlopig is een medisch team (2
artsen, 1 verloskundige, 1 bestuurder) aan het werk en een
ander team arriveerde afgelopen week vandaag vanuit
Tomohon. Zij zetten zich in bij evacuatie en het uitdelen
van voedsel, drinkwater, dekens, tenten, dekzeilen en
lijkzakken. Ook nemen zij deel aan alle relevante
clusterbijeenkomsten, met onder meer het leger en de
Indonesische overheid (BNPB).Ook de lokale kerken,
waarmee Kerk in Actie samenwerkt, zijn direct begonnen met
hulpverlening..
De tweede collecte 14 oktober wordt bestemd om deze
noodhulp van Kerk in Actie. te ondersteunen. Online kan u
ook de actie steunen. Maak dan uw bijdrage over op
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp Sulawesi'

Kamerik en het thema is:
“Alles iedere dag geweldig”
Allemaal van harte welkom!
Tot ziens! De jeugddienst commissie:
Edwin, Karolien, Heleen, Reinald

Meeleven
Afgelopen weekend is Cees Timmer met spoed
opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd aan
zijn ontstoken galblaas. Deze week mocht hij
weer thuiskomen, om weer te herstellen van de
operatie. We zijn dankbaar voor een geslaagde
operatie en bidden om verdere doorwerking van
het herstel.

Gemeenteochtend 14 okt. “Dankbaarheid”
U bent van harte welkom om zondag 14 oktober
na de dienst nog even te blijven. Onder het genot
van een kop koffie of thee zullen we met elkaar
nog eventjes doorspreken over het thema
‘dankbaarheid’. We zijn blij dat de leiding van de
kindernevendienst iets leuks organiseert voor de
kinderen!

Agenda
11-10 20.00 uur
18-10 20.00 uur

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse
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Israëlzondag

Gespreksgroepen

Het
is
vandaag
Israël
zondag.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een
Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog
en de vestiging van de staat Israël.
Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering
in
het
kerkelijk
jaar.
Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël,
bezinning op de relatie van de Kerk met Israël,
gebed
voor
het
volk
Israël.
In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie
met het Joodse volk.
God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar
eeuwig Zijn verbond gedenken, hebben we
enkele weken geleden gezongen in de kerk. Dit
geldt welzeker voor de beloften die Hij aan Zijn
volk
Israël
gedaan
heeft.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Joodse staat
na bijna 2000 jaar ballingschap weer tot leven
kwam.
Voor onze ogen zien we het visioen van Ezechiël
37 gestalte krijgen.
De organisatie Christenen voor Israël leeft vanuit
de verwachting dat de Joodse hoop op de komst
van de Messias werkelijk vervuld zal worden, en
dat wij als gelovigen uit de heidenen - die de
Messias al hebben leren kennen - onze oudste
broeder tot zegen mogen zijn door voor hen te
bidden en waar mogelijk hen te dienen.

Deze week start er op dinsdagavond 9 oktober
een groep bij Sjaak en Els Okker. De koffie/thee
staat om 19.45 uur. Ook als u zich niet heeft
aangemeld, ben u van harte welkom!

Bij de ingang van de kerk wordt de Israelzondag
krant aan u uitgereikt.

Collectemunten
Vandaag
bestellen.

kunt

u

weer collectemunten

Enige tijd geleden ontving u, voor zover van
toepassing, het jaarlijkse verzoek om een bijdrage
van € 10,00 in de kosten van het vervaardigen
van het kerkblad (maar elk ander bedrag is ook
welkom). Velen hebben inmiddels gehoor
gegeven aan dit verzoek. Mogen wij ook nog
rekenen op uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan
de opbouw en het voortbestaan van onze
gemeente. U kunt uw bijdrage overmaken op
rekening NL37 RABO 0346 4048 19 t.n.v.
Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat o.v.v.
bijdrage Rondom de Kerk 2018.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
De penningmeester.

Op woensdag 10 oktober komt de ochtendgroep
al weer voor de 2de keer bij elkaar. We starten
om 9.00 uur bij Alice Verkerk.
Volgende week woensdagavond 17 oktober komt
er een groep bij elkaar in de Schutse.
Alle 3 de groepen zullen hetzelfde thema
behandelen, nl ‘Sterk en moedig als Jozua’.
Twijfelt u nog, kom dan vooral de eerste keer
kijken en meedoen!
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: 0172-408678
Jaap Immerzeel
jaap_immerzeel2@hotmail.com
tel: 0172-573841.

Bloemengroet en jarigen
Woensdag 3 oktober was
zr. N. Beukema- van Leeuwen jarig.
Het lied dat haar aansprak zingen we
voor de dienst nl.
“Wat de toekomst brengen moge”
Ondanks dat ze een herseninfarct op
deze leeftijd heeft gehad, kan ze dit lied met
vertrouwen zingen.
De bloemen geeft ze door aan Greet en Wim
Stam.
Donderdag 4 oktober was zr. A. Alblas- de Groot
jarig.
We zingen met haar Gezang 427: 1 en 2
“Beveel gerust uw wegen” een mooi en fijn lied,
geeft ze aan. Zij geeft de bloemen door aan Lenie
en Arie de Jong.
Ook was donderdag 4 oktober br. Johan Alblas
jarig .Volgende week geeft hij de bloemen door.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst voor het nieuwe jaar.
Er waren nog meer jarigen deze week, 1 okt
Paulien van Eijk, 3 okt. Albert van Leeuwen, 5
okt. Erik Takke en vandaag is Jaap Immerzeel
jarig.
Allen van harte Gods zegen voor in het nieuwe
levens jaar gewenst.
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Hart voor ons dorp
We waren deze week vanwege een verdrietige
gebeurtenis in de Koperwiekstraat. We hebben
hen sterkte gewenst.

Bij de KND bidden we voor
Elizabeth Jasephati
Joseph uit Tanzania

Mw de Ries is geopereerd aan haar heup. Ze is
nu thuis om te herstellen. Ook hier zijn we langs
geweest met een plantje

Jongerenreis Rwanda
Wil jij het verschil maken? Een onuitwisbare
ervaring opdoen? Gezelligheid ervaren en toch
nuttig bezig zijn? Ga dan mee naar Rwanda met
een groep jongeren uit onze regio.
Onze oud-predikant Rik Mager en zijn vrouw
Caroline zullen je opvangen en rondleiden en aan
het werk zetten .
Datum: 13-27 augustus 2019.
Prijs: €1500-€1750
Organisatie: GZB
 We komen als groep in januari alvast bij
elkaar, om nadere afspraken te maken en
te spreken over eventueel sponsorgeld.

Jumbo-sponsor actie
Onze
kerk
is
ingeschreven
bij
de
sponsoractie van de
Jumbo van Nieuwkoop.
Van 12 september t/m 16
oktober 2018 worden er
vouchers
uitgegeven,
ieder met een unieke
code en die moeten
worden
geactiveerd
op
de
site www.jumbonieuwkoop.nl/doneer . Daar kunt
u ze op ons conto bijschrijven. Als u niet over het
internet beschikt dan kunt u de vouchers in
leveren in de daarvoor bestemde bus die staat in
de hal van de kerk.
Steunt u ons ook?
College van kerkrentmeesters
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