Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

16 Dec. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten 3e Advent

Vandaag

Gelegenheidskoortje

1e Kerstdag

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
Verzoeklied: Gez. 446: 1,2,4,6

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

Kerkdiensten 4e advent

Kerstmiddag Ouderen

23 dec.

09.30 uur:
Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
19.00 uur:
Ds. J. de Koning, Alphen a/d Rijn
Organisten
K. Bruggeman / A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk / 2.Diaconie*(St. Vluchteling)
Jeugdcollectant: Lennart v.d. Wind
PV Aagje en Piet
* Hulp aan vluchtelingen wereldwijd

Kerstnachtdienst
21.00 uur:

kerstnachtdienst

1ste kerstdag
09.30 uur:

24 dec.

25 dec.

Dhr. G. de Haan, Harderwijk

Projectlied
Zondag 16 december: Lucas 1: 39-56
Thema: Praten over het wonder
Projectthema: Elisabeth deelt in geloof
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.

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.

Kerstnachtdienst

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 uitnodiging die in de bank ligt mag u
meenemen om persoonlijk iemand uit te nodigen.
Alvast bedankt, Adrie, Diana en Hetty
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Bloemengroet en jarigen

Kerst

Maandag 10 december vierde zr.
Barbara Fontijn- de Jong haar
verjaardag. Volgende week zingen
wij haar verjaardagslied en geeft ze
de bloemen door.
Afgelopen vrijdag, 14 december,
was zr. C. van Oudenallen- Alberts jarig.
We zingen haar opgegeven lied OTH 7: 3 en 5.
Ze beleeft vele herinneringen aan haar dierbare
familieleden als ze dit lied hoort en zingt. De
bloemen geeft ze door aan Sietske van den
Akker- van Oudenallen.
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst
in het nieuwe levensjaar.

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!

Op 12 dec was Elselina Boer jarig en Ad
Oudenallen Sr op 13 dec.
Beide hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Morgenavond !

Zegveld

Om te onthouden
God geeft ons mensen om te delen, Hij maakt
dat we groeien in geloof.

Bij de KND bidden we voor

Agenda
18-12 20.00 uur
20-12 20.15 uur

GGG Bij Sjaak en Els
Bidstond bij Piet en Annie
Ivm kinderkerstfeest in de
kerk.

Een moeilijke vraag (of toch niet)
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

Emmanuel Charles Muhogo
uit Tanzania

Asasira Mayline uit
Oeganda
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