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Geref. kerk Woerdense Verlaat

09 Dec. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten 2e Advent

Vandaag

09.30 uur
Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19.00 uur
Ds. F.C. van Dijke, Woerden
Organisten
M. Spits / A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk / 2. Uitzending (GZB)*
Jeugdcollectant Paulien en Bart v. Leeuwen
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Annie en Sjaak
Verzoeklied: OTH: 431: 1,2

Dit is het verjaardagslied van Bart van Leeuwen
* Rik en Caroline zijn uitgezonden door de GZB naar
Rwanda, een zendingsorganisatie binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de
GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het
Evangelie, zodat zij gaan leven zoals God het bedoelt.
Rik zet zich in voor discipelschapstrainingen voor
kerkleiders en evangelisten. Caroline zet zich naast
haar lesgevende taken in voor een voedselprogramma
onder kinderen.

Kerkdiensten 3e advent

16 dec.

09.30 uur
Ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
D. v. Zoelen / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Zending
Jeugdcollectant Elise Boer
Kindernevendienst 1 t/m 8
Tieners

Voorzitter
De Kerkenraad is verheugd u te kunnen
meedelen dat broeder Piet van Oudenallen
voorzitter is geworden van de raad. Wij zijn
dankbaar dat hij in vertrouwen deze functie heeft
willen aanvaarden en kijken daarom ook met
vertrouwen de toekomst tegemoet.
De Kerkenraad

Projectlied
Zondag 9 december: Lucas 1:26-38
Thema: Wat U doet is goed
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen

Melodie: Midden in de winternacht
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.

Gelegenheidskoortje 1e Kerstdag
Vandaag kunt u zich nog aansluiten voor het
gelegenheidskoor /-bandje op 1e Kerstdag. We
gaan 2 of 3 liederen zingen.
Oefenen is zondag 16 december 18-19u,
maandag 17 december 19.30u.
Reserve: donderdag 20 december 19.30u.
We kunnen het extra feestelijk met elkaar maken.
Een hartelijke groet, Aagje de Vink

Kerstmiddag Ouderen

18 dec

Op dinsdag 18 december hopen we met elkaar
Kerstfeest te vieren. We beginnen deze middag
om 16.30 uur. Na de kerstviering hebben we een
broodmaaltijd. We nodigen u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn. Als u verhinderd bent wilt u dan
uiterlijk zaterdag 15 december Tini Engel bellen
0172-408858. Bent u nooit eerder geweest en
heeft u zin om te komen meldt u dan ook even
aan. We hopen op een mooie en gezegende
Kerstviering.
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Kerstnachtdienst

Een moeilijke vraag (of toch niet)

De kerstnachtdienstcommissie is druk bezig om
de puntjes op de i te zetten. Het thema van dit
jaar is: Wees niet bang! Alvast een tipje van de
sluier: we zijn heel blij dat Myrthe de Wolff komt
zingen en musiceren. Chris van den Hoek speelt
op het orgel en Ds. Jan Willem v Dijk doet de
overdenking.
De uitnodigingen van de kerstnachtdienst zijn
klaar en liggen te wachten totdat ze verspreidt
kunnen worden. Daar hebben we uw hulp weer bij
nodig. Wilt u vandaag een stapeltje uitnodigingen
meenemen en deze verspreiden in de straat die
op het etiket staat? Na afloop van de dienst kunt
u deze ophalen in de hal van de kerk. De
uitnodiging die dan in de bank ligt mag u
meenemen om persoonlijk iemand uit te nodigen.
Alvast bedankt, Adrie, Diana en Hetty

De voorbereidingen voor het Oudejaarscafé zijn
in volle gang. Hoe langer we ermee bezig zijn,
hoe meer wij ervan overtuigd raken dat dit echt
een mooie manier is van saamhorigheid. Uit liefde
voor ons dorp een feestelijke avond organiseren
met een vleugje diepgang. Maar bovenal elkaar
ontmoeten.
Om dit project budgetneutraal te maken stellen
wij de moeilijke vraag? Wilt U ons helpen met een
gift? Ja? Dan is het heel fijn als U dit wilt
overmaken op bankrekening NL44 RABO 0346
406 439 tnv Diaconie Gereformeerde Kerk, ovv
gift Oudejaarscafé 2018.
Namens de projectgroep alvast heel hartelijk
dank Barbara Fontijn en Aagje de Vink

Bloemengroet en jarigen

Op maandag 17 december om 19.30 uur kunt u
weer genieten van de sfeervolle Kerstzangavond
in Zegveld. In de sporthal van Gasterij de
Milandhof zal Muziekvereniging Kunst Na Arbeid
u weer als vanouds begeleiden met de mooiste
kerstliederen. Verder zal de avond gevuld worden
door het Kerstkinderkoor, zangkoor De Lofstem
en Mallet Percussion Corps en luisteren we naar
het hoopgevende verhaal van Kerst.
U bent van harte uitgenodigd!

Vorige week feliciteerden we zr.
W.Visser-Alblas met haar
verjaardag. Vandaag zingen we haar
verjaardagslied OTH 125:1,2 “Groot
is uw trouw,o Heer”. De bloemen
geeft ze door aan Familie
Couwenberg.
De jarigen deze week waren op 4 dec. Joke van
Oudenallen en op 5 dec. Bart van Leeuwen
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst
in het nieuwe levensjaar.

Agenda
11-12 20.00 uur
12-12 20.00 uur
13-12 20.00 uur

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

Kerst

Zegveld

Dagboekje, een handvol koren
Vandaag is de laatste dag dat u het dagboekje
van de GZB kunt bestellen.
In de hal ligt de intekenlijst. Een deel van de
opbrengst ( 7 euro ) gaat naar het project van Rik
en Caroline.
De Z&E commissie, Trudy Smit

Hart voor ons Dorp

Om te onthouden

Een bewoner van de Woerdense Verlaat is al
langere tijd vanwege langdurige klachten niet aan
het werk. Hart voor ons Dorp zocht hem op en
verblijdde hem met een amarillis.

Vertrouw op Gods aanwijzingen, Hij doet alles
uit liefde voor ons.

Rondom de Kerk

Omar Andres Quinonez Pena uit Colombia

“Op 10 december komt de redactie van Rondom
de Kerk bij elkaar voor het kerstnummer, dat in de
week voor het Kerstfeest verspreid zal worden.
Graag
ontvangen
we
de
kopij
op
rdkwv1@gmail.com of in de brievenbus van
Uitweg 10, Woerdense Verlaat” Dank je wel.
Leni de Jong

Bij de KND bidden we voor

En
Elizabeth Josephati Joseph uit Tanzania
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