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Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur
Ds. M.A. Spies-Muis, HardinxveldGiessendam
19.00 uur
Ds. J. Henzen, Wateringen
Organisten
Wilbert van Vliet / A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk /2.Diaconie*deSleutelbloem
Jeugdcollectant Laurens v.d. Wind
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners
*De Sleutelbloem in Noorden werkt vooral met mensen die

psychische, psychiatrische of psycho-sociale problemen
hebben. Mensen die daardoor vaak aan de rand van de
samenleving zijn komen te staan. Er wordt hulp geboden
d.m.v. dagbestedingstrajecten als leerwerk-trajecten .

Verzoeklied: OTH 390
Dit is het verjaardagslied van Boaz Kwakernaak

Kerkdiensten

28 okt.

09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur:
Ds. M.J. Zandbergen (zangdienst)
Organisten
D. v. Zoelen
Collecten
1. Kerk / 2. Zending *Dorcas
Jeugdcollectant: Thijs v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Els en Sjaak
* Deze collecte is bedoeld voor het
transport van de goederen. Van harte bij u aanbevolen.

Woerdense Verlaat zingt
Zondagavond 28 oktober hopen we
een
zangdienst te houden met het thema ‘Heft uw
handen op’. Dit keer hoopt het Christelijk Gemengd
koor Chaverim uit Woerden mee te werken. Dit
koor staat onder leiding van Peter Verweij. Janine
den Toom op de piano en Anita Hoogendoorn op
de dwarsfluit zullen het koor begeleiden. Ds. M.J
Zandbergen zal de dienst leiden. Allen hartelijk
welkom. Aanvang 19.00 uur.

Dorcas

voedselactie 9 en 10 nov.

Ook dit willen wij weer meedoen met de DORCAS
voedselactie. Maar dat kan alleen met uw hulp.
We hebben mensen nodig die boodschappen
kopen en geven, maar we hebben ook mensen
nodig die de boodschappen in ontvangst nemen.
Wie komt ons in de winkels helpen? Ook tieners
zijn van harte welkom.
Vrijdag en zaterdag, 9 en 10 nov, in de Coop in
Noorden en Zegveld.
Opgeven kan bij Trudy Smit 06-40320615 of mail
tsmitblijleven@gmail.com.
Wie snel is kan kiezen welke tijd of dag of winkel
hij/zij wil helpen. ( max 3 uurtjes achter elkaar).
Ik hoor graag van jullie.
Op zaterdag 10 nov kunt u uw boodschappen in de
Schutse inleveren, van half 11 tot 12 uur.
De Z&E commissie van Noorden en Woerdense
Verlaat
De 2e collecte van 28 oktober is bestemd voor
Dorcas. Zoals al vele jaren doen wij als gemeente
mee met de voedselactie. Deze collecte is bedoeld
voor het transport van de goederen. Van harte bij
u aanbevolen.

Bloemengroet en jarigen
De bloemen gaan deze week met
een hartelijke groet van de gemeente
naar zr. Klazien van Erk - Reijm.
Onlangs is ze in ons dorp komen
wonen.
Ook is er een presentje voor Anniek
Takke Fijn dat je meewerkt in het beamerteam !
Op 16 oktober waren Elise Boer en Boaz
Kwakernaak jarig. Annemiek van Leeuwen op 17
okt. en Ilse Boer 18 okt. Allen van harte
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!
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Agenda
25-10 20.00 uur
01-11 20.00 uur

Boodschappenlijstje

Dorcas

2018

Bidstond in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Hart voor ons dorp
Jesse Verkerk van de Westveensekade is na een
ziekenhuisopname weer thuis. Hij is herstellende
van een virus/ontsteking aan zijn lever. Wij hebben
hem een goed herstel toegewenst.
Een mevrouw aan de Koperwiekstraat is gevallen
en moet 8 weken een nekkraag om. Wij hebben
haar verrast 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.

Gespreksgroepen
U kunt nog aansluiten. 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.

Bij de KND bidden we voor
Tukahebwa Patience uit Oeganda
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Op zaterdag 10 nov kunt u uw boodschappen in de
Schutse inleveren, van half 11 tot 12 uur.

Gevonden voorwerpen
In de Schutse hangt een beige vestje,
Wie mist het?
Op het bord in de hal van de kerk hangt een
sleutelbosje en een armbandje, Van Wie kan het
zijn?
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