Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

18 nov. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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 (Gevangen
zorg 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

Verzoeklied: OTH 122: 1,2,3,4,
Dit is het
verjaardagslied van br. Arie van den Bosch.

Kerkdiensten

25 nov

09.30 uur:
Ds. F. Bos, Waddinxveen
19.00 uur:
Dhr. R. Pasterkamp, Urk(jeugddienst)
Organist:
A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant: Britt v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Piet en Annie

Jeugddienst

25 nov

Wij nodigen je van harte uit voor de jeugddienst
van 25-11 met als thema:
“DE KRACHT VAN GEBED.”
Met de muzikale begeleiding van de band Latreia
en spreker Dhr R Pasterkamp hopen en
verwachten we een onvergetelijke avond met
elkaar te beleven waarin God door Jezus Christus
in de kracht van de Heilige Geest centraal zal
staan! Zorg dat je erbij bent! Jong en oud van
harte welkom! Na de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop
koffie/ thee of fris. Voor iets lekkers wordt gezorgt!
We zien uit naar uw en jou komst!
De jeugddienst commissie: Karolien, Edwin,
Heleen, Reinald

Avondmaalscollecte

18 nov

Bestemd voor de slachtoffers van de tsunami
in Sulawesi

Bloemengroet en jarigen
We feliciteren br. Arie van den Bosch
met zijn verjaardag afgelopen
Woensdag.
We
zingen
zijn
verjaardagslied voor de dienst.
Dit lied is voor hem een mooi
danklied. De bloemen geeft hij door
aan zr. Anja Timmer. Ook was zr. J.
Hoogendoorn-Pauw vrijdag jarig. Van harte!
“Abba,Vader, U alleen” is haar favoriete lied en ze
heeft er veel steun aan, Van daar gekozen als
verjaardagslied OTH 211:1 en 2 De bloemen
geeft ze door aan mevrouw Van Oudenallen
(Wielewaalstraat).
Ook waren op 12 nov Piet van der Sar en Michiel
de Vink jarig.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Ouderenmiddag

20 nov

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!

Vrouwen- koffieochtend

Zegveld 21Nov

“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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Schoonmaak kerk

16 en 17 november

The Psalm Project

De klus is geklaard !!!! IEDEREEN BEDANKT!!
Vele handen maken inderdaad licht werk!!
Het gaf ons gezelligheid en nieuwe kontakten. !
Fijn hoor!!!

Dorcas Actie Bedankt!!
We hebben weer een heel mooi aantal pakketten
kunnen samenstellen! Namelijk 102 !
De allerarmsten zijn u hier erg dankbaar voor.
Wij danken alle gulle gevers en werkers voor hun
bijdrage aan deze actie!
Namens de Z&E .

Agenda
21-11 09.00 uur
22-11 20.00 uur

GGG bij Diana de Heer
Geen Bidstond

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.

Schrijfactie kerstkaarten.
De Z&E wil u ook dit jaar vragen met ons de
kerstkaarten schrijfactie te houden. We willen
weer kaarten sturen naar de cliënten van de Hoop
in Dordrecht. Tijdens de koffie na de dienst van 2
december bent u in de gelegenheid de kaarten te
voorzien van een persoonlijke boodschap en/of
een Bijbeltekst. Als u zelf kaarten heeft, neem ze
dan gerust mee. De Z&E heeft ook wel kaarten in
voorraad. De Z&E-commissie

Doordenkertje van de week
Uit Joh.de heer, lied166
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, alles, hoe
schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan
werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard' en zal
blijven bestaan.

De Zendings- en evangelisatiecommissie wil "The
Psalm Project" welke uitgevoerd wordt in de
Gereformeerde Kerk te Nieuwkoop onder uw
aandacht brengen. The Psalm Project steekt
oude psalmen in een modern jasje en
componeert daarnaast eigen hedendaagse
composities waarbij de Psalmen centraal staan.
De liederen van de kerk, wereldwijd, door alle
tijden heen. Wilt u hulp bij het reserveren van uw
kaart? Neem dan contact op met Jolanda Takke
(0172-407594)

Bij de KND bidden we voor
Joël hij 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 beste 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.

Redactieadres: weekbriefwv@hotmail.com. Kopij graag voor vrijdag 10.00 uur: Info www.gereformeerdekerkwv.nl

