Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

11 nov. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur
19.00 uur
Organisten
Collecten

Ds. F. v.d. Bosch, Katwijk
Ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop
H. Oskam / A. Grootendorst
1. Kerk / 2. Kerk in Actie
(binnenlands diaconaat)
Jeugdcollectant Noortje de Jong
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Aagje en Sjaak
Verzoeklied: OTH 242: 1 en 2

Kerkdiensten

18 nov

Heilig Avondmaal
09.30 uur
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
D. v. Zoelen / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Diaconie
(Gevangenzorg Ned.*) / 3. tafelcollecte
Jeugdcollectant Maico de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners

*Is een Christelijke vrijwilligersorganisatie voor
gevangenen en hun familieleden. Ca. 600 vrijwilligers
gaan op bezoek bij (ex)gevangen, tbs-gestelden en
hun familieleden en bieden een luisterend oor en
praktische ondersteuning

Bloemengroet en jarigen
Vorige week zijn de bloemen met
een hartelijke groet van de
gemeente
bij
zr.
Henriette
Riezebosch gebracht nog ter
gelegenheid van haar verjaardag.
Deze week zijn de bloemen voor br.
Jaap Verburg, ter bemoediging.
Deze week waren jarig op 8 nov Marijke
Immerzeel en 11 nov Dikkie Brak. Beiden van
harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het
nieuwe jaar.

Avondmaalscollecte

18 nov

De avondmaalscollecte is bestemd voor de
slachtoffers van de tsunami in Sulawesi
De tsunami op het Indonisische eiland Sulawesi
van eind september heeft zeker meer dan 1570
mensen het leven gekost. De overheid meldt dat
er minstens 2.100 mensen zijn gedood en dat
meer dan 10.600 mensen gewond zijn geraakt.
Ondertussen zijn er ook nog duizenden mensen
vermist. Ruim 67.000 huizen zijn beschadigd of
vernietigd (site GZB) In de stad Palu, met zeker
350.000 inwoners, was een strandfestival aan de
gang, toen de aardbeving plaatsvond. Een
tsunami met een golf van 2 meter hoog raasde
over het land. De maand ervoor werd het
Indonesische eiland Lombok meerdere keren
getroffen door aardbevingen. Zeker 460 mensen
kwamen
daarbij
om
het
leven.
Lokale partners van Kerk in Actie zijn bezig om
hulp te verlenen. Samen met de Indonesische
overheid brengen ze de situatie in kaart en
proberen ze de communicatie op gang te
brengen. Er is nu al een grote behoefte aan
voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische
ondersteuning.Op de site van Kerk in Actie staat
een aangrijpend verhaal van een dominee die ter
plaatse was en de tsunami overleefde door de
hulp van een moskeebestuur. Van harte
aanbevolen

Schoonmaak kerk

16 en 17 november

Het is weer tijd voor de najaar schoonmaak van
de kerk. We zijn op zoek naar mensen die een
handje willen helpen. Vele handen maken het
werk lichter en gezelliger. Vrijdag ochtend om 9
uur beginnen we en ook op zaterdag morgen 9
uur. U kunt met evt. vragen- en aanmelden bij
Nico Karsemeyer tel. 0172-409773. Doet u mee?
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Agenda
13-11 20.00 uur
14-11 20.00 uur
15-11 20.00 uur

Bij de KND bidden we voor
GGG bij Els en Sjaak
GGG in De Schutse
Bidstond in De Schutse

Hart voor ons Dorp
Hart voor ons dorp is langs geweest bij mevr de
Bruin aan de Lijsterstraat. Dit ivm
gezondheidsproblemen.
Hopelijk
doet
de
orchidee haar goed.

Ouderenmiddag
Dinsdag 20 november hopen we weer een
ouderenmiddag te hebben om 14.30 uur in
Gebouw Beatrix. Deze middag willen we, na de
inleiding, Bingo spelen met elkaar, wilt u allemaal
één cadeautje hiervoor meebrengen. Van harte
welkom allemaal!

Bijdrage Kerkbalans
Het is nog wat aan de vroege kant misschien,
maar nu het einde van het jaar in zicht komt wil ik
u vriendelijk vragen om, voor zover nog van
toepassing, er voor te zorgen dat de door u
toegezegde bijdrage voor dit jaar uiterlijk aan het
einde van de maand december overgemaakt is
op rekening NL37 RABO 0346 4048 19 t.n.v.
Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat. Bij
voorbaat dank voor medewerking en met
vriendelijke groet, de penningmeester.

Vrouwen- koffieochtend Zegveld

Theophile Yempabou Gregoire Tankoano
Geboren op 3
september 2012.
Hij woont in Burkina
Faso.
Theophile woont samen
met zijn moeder en
oma. Hij heeft geen
broers of zusters.
Hij helpt zijn moeder
met
boodschappen
doen. Hij helpt met het
verzorgen
van
de
dieren. Hij gaat elke
week op zaterdag naar
bijbelles. Hij houdt van
verstoppertje spelen en groepsspelletjes.

En we bidden ook voor

Jonathan Joshue Ochoa Ventura

Daar hebben we helaas verder geen gegevens
van.

Doordenkertje van de week

Hij zal voor u
Zijn engelen bevel geven
Dat zij u bewaren
Op al uw wegen
Psalm 91:11

ZEGVELD
“Medische verrassingen in de Bijbel” is het
onderwerp waarover Alie Hoek-van Kooten komt
spreken
op
onze
vrouwen-koffieochtend,
woensdag 21 november 2018. Alle vrouwen zijn
welkom van 9.30 tot 11.30 uur.in Gasterij de
Milandhof te Zegveld Kinderoppas is aanwezig,
eveneens een boeken-en sierradentafel is
aanwezig. Collecte bij de uitgang. Organisatie is
in handen van PKN
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