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Geref. kerk Woerdense Verlaat

30 Dec. 2018
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur
Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
Organisten
A. Grootendorst / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Jeugdcollectant Yvonne Boer
Kindernevendienst 1 t/m 8
Tieners
Verzoeklied: Gez 481: 3 en 4

Kerkdienst
19.30 uur:
Organist:
Collecten

Kerkdienst
09.30 uur:
Organist:
Collecten
VB

oudejaarsdag

31dec

1 jan

Ds. J.W. van Dijk
M. Spits
1. Kerk / 2. Onderhoud

Kerkdienst

Cees en Anja Timmer waren gisteren 40 jaar
getrouwd. We feliciteren hen van harte en zijn
dankbaar voor dit bijzondere jubileum!
Ook verwelkomen we deze ochtend de fam. Henk
en Diny de Vink in ons midden, zij zijn vandaag
60 jaar getrouwd en vieren dat met kinderen en
kleinkinderen. Omdat ze in deze kerk zijn
getrouwd willen ze ook graag op deze plek de
Here bedanken voor Zijn liefde en Zijn trouw.

Bloemengroet en jarigen

Dhr. J.P. Karstens, Leiden
H. Oskam
1. Kerk / 2. Onderhoud

nieuwjaarsdag

Jubileum

6 jan

09.30 uur:
Ds. B. Brunt, Alphen a/d Rijn
19.00 uur:
Ds. J. de Jong, Baambrugge
Organisten
A. Stolk / H. Oskam
Collecten
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Chris en
Voorkom)*
Jeugdcollectant: Rick v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners

Dankbaar zijn we met Cees en Anja
Timmer die gisteren, 29 december
40 jaar getrouwd waren. Van harte
gefeliciteerd
en
Gods
zegen
toegewenst. De bloemengroet is
vandaag voor jullie.
We feliciteren nog een bruidspaar, Henk en Diny
de Vink, de (schoon)-ouders van Janco en
Aagje. Vandaag precies 60 jaar geleden zijn zij in
onze gemeente in het huwelijk getreden. Zij zijn
in ons midden met kinderen en kleinkinderen om
hun dank te brengen op de plek waar het begon.
Een tweede bloemengroet is er voor u.
We noemen twee jarigen, 24 dec Britt van der
Knaap en op 31 dec. Piet Smit.
Van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor het
nieuwe jaar.

*De christelijke Stichting Voorkom geeft preventieve

voorlichting over verslavende middelen, met name op
scholen. Via de nazorgchat (in samenwerking
met Stichting Chris) kunnen leerlingen hun verhaal
kwijt of vragen stellen naar aanleiding van de lessen.

40 jarig huwelijk

Agenda
03-01 20.00 uur
08-01 20.00 uur
10-01 20.00 uur

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

Op 29 december waren Cees en Anja Timmer 40
jaar getrouwd. Dit hebben ze in kleine kring
gevierd met familie en vrienden.
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Compassion sponsorkinderen

Bij de KND bidden we voor

Beste gemeente leden.
Al heel wat jaren bidden we tijdens de KND voor
onze sponsor kinderen. Maar zoals wij, zijn ook
deze kinderen weer wat ouder geworden en
hebben nieuwe dingen in hun leven meegemaakt,
waar wij voor kunnen bidden. Daarom wil ik u
vragen zijn er nieuwe dingen die nog niet bij ons
bekend zijn waar wij voor kunnen bidden.
Denk aan:
Hoe gaat het met hun gezondheid.
Hoe gaat het verder met hun leven en op hun
project waar zij o.a over God mogen horen.
Hoe gaat het met hun familie.
Kortom alle nieuwe dingen in uw sponsor kinds
leven, waar wij voor kunnen bidden zou ik graag
van u horen.
Geef daarbij aan om welk kind het gaat en hun
sponsornummer. Laten we zo met elkaar het
geheel een nieuwe up date geven.
Groeten Marijke Immerzeel

Theophile Yempabou Gregoire Tankoano
uit Burkina Faso.

Kerstnachtdienst
Tijdens de kerstnachtdienst zijn er twee collectes
gehouden, de eerste collecte was voor Jemen.
Blij en dankbaar melden we u dat er voor Jemen
het mooie bedrag van € 287,95 is opgehaald!
Myrthe de Wolff heeft tijdens de kerstnachtdienst
een mooie presentatie gegeven van enkele
nummers die zij zingt. Er is een CD ‘Wonderbaar
licht’ te koop. Deze kost € 15,00 (exl.
Verzendkosten) U kunt deze bestellen door
Myrthe
een
mailtje
te
sturen:
Myrthedewolff@hotmail.com met daarin uw naam
en adres.

Engelenspel
Voor diegene die mee hebben gedaan met het
engelenspel……… ben je ook zo verrast en
bemoedigd?

Jonathan Joshue Ochoa Ventura
Voor U gelezen
Vandaag las ik Mattheus 3:1-12
Uit :Leidraad van het IBB
Er stond boven het stukje van de uitleg over dit
bijbelgedeelte:
Vruchten die horen bij bekering.
Voor werkelijke bekering is een leven nodig dat
past bij een nieuw leven. Een leven dat
gekenmerkt wordt door vruchten die passen bij
het geloof. Jezus roept op tot werkelijke bekering
en belooft de Heilige Geest aan allen die Hem
werkelijk willen dienen. Niet omdat we een
christelijke opvoeding hebben gehad, of dat we
trouw lid van een gemeente zijn, maar omdat we
Jezus werkelijk liefhebben en willen strijden tegen
onze zonden. Zo bepaalt de doop van Johannes
ons bij waar het werkelijk om gaat. Het gaat erom
dat we telkens weer in ons leven de goede keuze
maken. De keuze voor Jezus en tegen alles wat
ons de verkeerde kant op kan trekken. Belijdenis
van onze zonden maakt zo de weg vrij tot een
echt leven.
Om over na te denken
Misschien ben ja al lang geleden gedoopt. Of ben
je nog niet gedoopt.
Vandaag mogen we stil staan bij de oproep van
Johannes: Breng vruchten voort die een nieuw
leven waardig zijn (matt.:3 vers 8). Een goed
moment om even bij stil te staan. We mogen God
vragen om ons te leren hoe we steeds meer
vruchten kunnen voortbrengen. Tot eer van Zijn
naam.

De eerste ontknopingen heb ik op eerste kerstdag
al gehoord. Wellicht is het je afgelopen dagen op
een andere wijze bekend gemaakt wie je engel
was of ga je dat nog vertellen. Ik vond het mooi
om te zien, horen en ervaren hoe het engelenspel
is verlopen. Laten we elkaar vertellen hoe je het
engelenspel hebt beleefd en misschien kunnen
we het in 2019 opnieuw spelen met nog meer
gemeenteleden!! Groetjes, Diana de Heer.
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