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Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

Gezinsdienst

2 dec

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
Verzoeklied: OTH 393: 1,2,3,4
Dit is het verjaardagslied van Danuel Kwakernaak

Kerkdiensten 1e advent

2 dec.

09.30 uur
Ds. J.W. van Dijk (gezinsdienst)
19.00 uur
Dr. K.W. de Jong, Woerden
Organist
/ K. Bruggeman
Collecten
1. Kerk / 2. Zending
Jeugdcollectant Marco v. Leeuwen
PV Els en Krijn

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

Gelegenheidskoortje 1e Kerstdag
Nog een paar weken en dan vieren we met elkaar
Kerstfeest. Het is leuk als het lukt een
gelegenheidskoortje samen te stellen voor 1e
Kerstdag. Heeft u/heb jij hiervoor ideeën om dit
op te pakken en/of heb je zin om hieraan mee te
werken: laat het deze week even weten aan
Aagje de Vink.

Bij de KND bidden we voor
Joachim Alberto Atamirano Velasquez uit
Nicaraqua
En
Jayed Hasan uit Bangladesh
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Bloemengroet en jarigen

Engelenspel !

Vandaag is br. Henk Niesing jarig,
We zingen zijn verjaardagslied OTH
178: 1 en 2. “Wees stil voor het
aangezicht van God”. De bloemen
gaan naar Jaap en Nanda Verburg,
ter bemoediging.
Afgelopen week waren broeder en zuster Nico en
Agda Verbruggen 50 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd. Alle reden voor dankbaarheid als dit
zo gevierd kan worden. Vandaag is er een
bloemengroet met onze felicitaties voor jullie.
De jarigen deze week waren: op 21 nov René vd
Knaap, 22 nov Yvonne Boer, 23 nov Janco de
Vink en Danuël Kwakernaak, 24 nov Els Okker.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Doe je mee?
Beste gemeenteleden, In de winkels is het al
sinds oktober te zien; kerst komt eraan! Hoe ver
weg het ook nog lijkt, het is toch goed om er al
even met elkaar over na te denken. Vooral omdat
ik jullie via dit stukje tekst mee wil nemen in een
bijzonder idee voor de periode richting kerst:
advent.
In de Bijbel lezen we dat er, voordat Jezus wordt
geboren, verschillende mensen verrast worden
door een engel. Denk aan Zacharias, Maria en
Jozef. Wij kunnen ons misschien weinig
voorstellen bij een ontmoeting met een engel en
tegelijk ontmoeten we soms plotseling mensen
die als een engel voor ons zijn. Dát is waar dit
idee over gaat.
Het lijkt me mooi om met jullie als gemeente het
Engelenspel te spelen. Dit houdt in dat we
engelen voor elkaar mogen zijn. Iedereen die
mee wil doen, schrijft zijn/haar naam op een
briefje. Op de eerste zondag van advent (2
december) worden de briefjes verdeeld, in de
vorm van lootjes trekken.
De bedoeling is dat je gedurende de Adventstijd
voor degene op je lootje als een engel bent. Het
idee is dat je voor die persoon bidt; dat hij of zij in
deze kerstperiode Jezus mag ontmoeten op een
manier die bij hem of haar past. Door in deze
weken IN HET GEHEIM eens een lieve daad te
doen of een kaartje of ander aardigheidje te
sturen herinneren we elkaar aan de komst van
Jezus en zijn aanwezigheid in onze gemeente.
Andere engelendaden: - Iets lekkers voor iemand
kopen of maken - Een boekje of tekst door de
brievenbus doen waarmee je iemand kunt
inspireren of waar je plezier mee doorgeeft - Iets
maken dat kapot is - Een briefje in iemands
jaszak stoppen - Een kerstpakketje op iemands
stoep zetten - Iets moois voor iemand knutselen.
Alles
kan,
wees
creatief!
Duur of groot is niet nodig; het gaat om de
aandacht en liefde die je laat zien aan iemand.
WIL JE HIERAAN MEEDOEN? Vul dan het
briefje in, voorzien van je voor- en achternaam en
adres, lever het briefje in door het in de
betreffende doos in de hal van de kerk te doen of
lever
het
in
bij
Diana
de
Heer.
Meer briefjes nodig? Naast de doos zijn nog meer
briefjes te vinden als je bijvoorbeeld met
meerdere gezinsleden mee wil doen.

The Psalm Project
De Zendings- en
evangelisatiecom
missie 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)

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

Agenda
27-11 20.00 uur
28-11 20.00 uur
29-11 20.00 uur

GGG bij Sjaak en Els
GGG in de Schutse
Bidstond in de Schutse
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