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Geref. kerk Woerdense Verlaat

28 okt. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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

Verzoeklied: OTH 429

Dit is het verjaardagslied van Noud de Heer.

Kerkdiensten

4 nov

09.30 uur
Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
K. Bruggeman / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Diaconie (Gain)*
Jeugdcollectant Kiona de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners

Global Aid Network is een wereldwijde hulporganisatie
die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp. Organiseert
ook hulpreizen en werkvakanties.

Woerdense Verlaat zingt
Vanavond 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.

Agenda
31-10 20.00 uur
01-11 20.00 uur

Bloemengroet en jarigen
Zaterdag 27 oktober was zr. A.M.
Groenewoud-Korenstra jarig.
Hartelijk gefeliciteerd en Gods
zegen toegewenst. Een vrolijk lied
om te zingen is haar opgegeven
verjaardagslied Gez.415: 1 en 2
“Kom nu met zang van zoete tonen”. De bloemen
geeft ze door aan zr. H. Kosdi-van Spronsen
voor haar verjaardag maandag a.s.
Op 26 okt. Waren Noud en Anco de Heer jarig.
Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst!

Hart voor ons dorp
In de Maalderij is een jongetje geboren. We
hebben er een knuffeltje gebracht. Dit vonden de
ouders erg leuk. Sinds kort wonen Miranda en
Tino op Lijsterstraat 8. Zij zijn welkom geheten in
Woerdense Verlaat.

Gespreksgroepen
Deze week komen de gespreksgroepen weer bij
elkaar. Dinsdagavond 30 oktober komt de groep
bij Sjaak en Els voor de tweede keer bij elkaar,
daar kunt u nog bij aansluiten, van harte welkom!
Woensdagavond 31 oktober komt ook de groep in
de Schutse weer bij elkaar, ook daar bent u van
harte welkom om aan te sluiten. Om 19.45 uur
staat de koffie klaar.

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?

GGG in De Schutse
Bidstond in De Schutse
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Dorcas Voedselactie

2018

Een mooi bericht uit Rwanda

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.
De Z&E commissie van Noorden en Woerdense
Verlaat
Boodschappenlijstje 2018
Product

Aant
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Verpakki
ng

Opmerkingen

Zonnebloemo
lie

2

Plastic
fles

1 liter

Liga

1

Doos

GEEN
MILKBREAK

Theebiscuit

1

Pakje

Limonadesiro
op

1

Blik

Geen plastic
i.v.m. hoogte

Groenten

2

Blik

800 gram

Witte/bruine
bonen

2

Blik

800 gram

Fruit

1

Blik

800 gram

Rijst

3

Zak/pak

1kiloverpakking

Macaroni of
spaghetti

3

Zak/pak

Jam

2

Pot

Thee

2

Doos

Suiker

1

Zak/pak

Tandenborst
el

2

Tandpasta

2

500gramsverpakki
ng

De GZB heeft voor 2019 een nieuw Bijbels
handboek te koop. Rik en Caroline mochten ook
allebei twee weken overdenkingen schrijven. En
daarnaast zijn er nog een heleboel andere
inspirerende schrijvers, Kortom: een aanrader!

Het best verkochte dagboek van Nederland is
weer beschikbaar! Bestel Een handvol koren
2019 nu bij je zendingscommissie of hier.
Wees snel, want vorig jaar was het uitverkocht!
www.gzb.nl/dagboek

Bij de KND bidden we voor
Rebecca Mensah uit Ghana
En
Nicole Aparecida de Mello Giacomini uit
Brazilië

1kiloverpakking

Tube

Op zaterdag 10 nov kunt u uw boodschappen in
de Schutse inleveren, van half 11 tot 12 uur.
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