Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

6 Jan. 2019
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur:
19.00 uur:
Organisten
Collecten

Dank

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

Achterom kijkend blijkt dat de dienst van 30
december j.l. op ons een grote indruk heeft
gemaakt. Fijn dat we allen als gast bij jullie
aanwezig mochten zijn. Al snel gaf het samenzijn
een soort thuisgevoel. Dank je wel daarvoor.
We groeten jullie hartelijk vanuit Roden Diny
Niesing en Henk de Vink

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.

Collectemunten

*De christelijke Stichting Voorkom geeft preventieve

Verzoeklied: Gez, 303:1,4,5

Kerkdienst

13 jan

voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur
Ds. W.H.B ten Voorde, Nunspeet
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
H. Oskam / A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk / 2. Zending*
Jeugdcollectant Laurens v.d. Wind
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Aagje en Sjaak
* In het kinderhuis van Noah’s Ark

vinden meer dan 170 kinderen een liefdevol thuis. De
meesten zijn letterlijk weggegooid: aan de kant van de
weg of op een vuilnisbelt, achtergelaten bij een
vreemde of ze zijn geestelijk of lichamelijk misbruikt.
Als een kind niet terecht kan bij zijn of haar eigen
familie dan wordt het deel van de grote familie van
Noah's Ark. De kinderen van Noah’s Ark krijgen gratis
onderwijs. De aanwezige kliniek biedt goede en
betaalbare gezondheidszorg.

Vandaag kunt u weer collectemunten bestellen.
Met vriendelijke groet, de penningmeester.

Bloemengroet en jarigen
Vandaag gaan de bloemen met een
hartelijke groet van de gemeente
naar br. Leon Alblas als dank voor
het verzorgen van de emails
tussen voorgangers en organisten
dat hij vele jaren heeft gedaan.
Jarig waren deze week op 31 dec Piet Smit en
P.Immerzeel. Op 6 jan Renske v. Oudenallen.
Allen van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor
het nieuwe jaar.

Ouderenmiddag
Dinsdag 15 januari om 14.30 uur in Gebouw
Beatrix hopen we weer een ouderenmiddag te
hebben. Deze middag hopen we na de inleiding
spelletjes met elkaar te doen. U bent van harte
welkom!

Agenda
08-01 20.00 uur
Els en Sjaak
10-01 20.00 uur
16-01 20.00 uur

GGG bij Krijn Takke ipv bij
Bidstond in de Schutse
GGG bij Klazien

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

Punten voor voorbede en gebed

Bij de KND bidden we voor

Beste gemeente,
Zo net over de drempel van het nieuwe jaar heb
ik een vraag aan u. Wij mochten als Kerkelijke
gemeente van Woerdense Verlaat, terug zien op
een mooi maar soms ook moeilijk jaar. Het jaar
2018. We zijn dankbaar dat wij ook dit jaar weer
in vrijheid onze samen komsten mochten vieren.
Dankbaar voor gezondheid, het werk dat we
mochten doen, het samen zijn met elkaar tijdens
koffie drinken na de dienst. Het vrij mogen samen
komen door de week op wat voor manier dan ook.
Dankbaar dat er mensen zijn die omzien naar hun
naaste in wat voor opzicht ook. Wij 17 adoptie
kinderen binnen onze gemeente financieel en
emotioneel mogen ondersteunen in hun leven.
Dankbaar voor een voorganger in onze
gemeente. Het dak boven ons hoofd het eten en
drinken dat wij mochten ontvangen.
Dankbaar voor herstel van ziekte en zo net over
de grens van 2018/2019 mogen we terug zien op
een zeer geslaagde avond in Beatrix. "het
Oudejaars café". vult u zelf verder in. Goed om
eens even bij stil te staan, al die zegeningen die
wij iedere keer weer mogen ontvangen.
We mogen ook dingen bij God brengen, dingen
die ons moeilijk zijn verlopen het afgelopen
jaar het gemis van dierbare soms al heel jong.
we mogen bidden voor dat gemeente lid, dat het
moeilijk heeft door ziekte en soms niet weet hoe
de toekomst zal verlopen, gemis of eenzaamheid
bidden voor de nood in de wereld. Dan denk ik in
het bijzonder aan al die goede organisaties die
het verschil willen maken in de levens van vele
kinderen. Zo geef ik zomaar wat "wist je dat
punten" die mij vanmorgen te binnen schoten na
een ochtend werken. Mijn werk is de thuiszorg.
Jullie waren als gemeente bij elkaar en ik mocht
starten in het nieuwe jaar met mijn cliënten.
Waarom dit verhaal.
Ik zou heel graag nieuwe gebedspunten hebben
voor onze adoptie kinderen. Ook zij hebben
nieuwe dingen in hun leven of hun omgeving.
Denk aan sommige landen waar het steeds
moeilijker voor Compassion is om hun zorg en
liefde te geven aan deze kinderen en hun
omgeving, omdat de overheid moeilijk doet of
deze organisatie helemaal verbied.
Mijn vraag is dus:
Wilt u mij bijpraten /bij schrijven over al die
veranderingen in het leven van uw adoptie kind of
zijn of haar omgeving.
Zodat wij die actuele punten kunnen meenemen
in het gebed tijdens de KND.
Ik wens u allen Gezegend 2019 voor u en allen
die u lief zijn.
Marijke immerzeel.
Mailadres:
Marijke_immerzeel2@hotmail.com
voor uw punten.

Nayla
19-01-2014 Oost Indonesië
Wist- je- dat:
Nayla een vader en een
moeder heeft.
Nayla houdt van
luisteren naar
Bijbelverhalen, op de
zondagschool en in de
kerk.
Thuis helpt ze met
boodschappen doen.
Haar hobby’s zijn spelen
met haar poppen en
zingen.

Doordenkertje
"Ik heb vele dingen in mijn handen gehouden
en ben ze allemaal kwijt geraakt; maar wat ik
in de handen van God heb geplaatst, dat
bezit ik nog steeds." Martin Luther

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

Evaluatie Oudejaarscafé 2018
Locatie:
- Kon je goed zitten?
- Droeg de uitstraling van de zaal bij aan de sfeer van het evenement
- Verzorgd?
Organisatie
- Ontvangst
- Hoe vond je de techniek
- Hoe was het bedienend personeel
Inhoud

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Werd het publiek voldoende betrokken bij het programma
----------------------------------- Vond je het inspirerend?
-----------------------------------------------------------------Programma
-

Hoe beoordeel je de presentator?
----------------------------------------------------------------Wat vond je van de lengte van het programma?
------------------------------------------Hoe beoordeel je ‘het Merci-moment’
------------------------------------------Hoe beoordeel je het interview met Gerton?
------------------------------------------Hoe beoordeel je de pubquiz
-----------------------------------------Wat vond je van de gekozen liederen
----------------------------------------Wat vond je van de band
------------------------------------------

Wat is het meest bijgebleven in positieve zin?

Wat is het meest bijgebleven in negatieve zin?

Hoe waarschijnlijk is het dat je volgend jaar weer komt?

Heb je een aanbeveling voor ons dat we iets anders moeten doen?

Voor de organisatoren voortraject:
Is de doelstelling behaald?
Punten van verbetering volgens jou?
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