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Geref. kerk Woerdense Verlaat

13 Jan. 2019
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

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.

Verzoeklied: OTH 337: 1,2 en 3

Kerkdienst

20 jan

Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Organisten
D. v. Zoelen / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Onderhoud /
3.Gevangenzorg*
Jeugdcollectant: Danuël Kwakernaak
Kindernevendienst 1t/m4
Tieners

*Is een Christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen
en hun familieleden. Ca. 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij
(ex)gevangen, tbs-gestelden en hun familieleden en bieden
een luisterend oor en praktische ondersteuning.

De bloemen gaan met een hartelijke
groet van de gemeente naar familie
K. Hoogendoorn als dank voor het
maken van het kerst project
“Lichtdragers van God”.

Actie kerkbalans 2019
Binnenkort gaat de actie kerkbalans 2019 van
start en ontvangt het verzoek om uw bijdrage voor
2019 kenbaar te maken. Het college van
kerkrentmeesters beveelt de actie ook dit jaar
weer van harte bij u aan en hoopt op een
positieve reactie van u. Graag ontvangen wij
uiterlijk 3 februari a.s. de antwoordenvelop weer
retour in de witte bus in de hal van de kerk. Bij
voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het college van kerkrentmeesters, de
penningmeester

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!

Bij de KND bidden we voor
H.Navya Geboren op 24-10-2003 Zij woont in
India Wist –je-dat:
Navya schrijft dat ze het leuk vindt op school.
Navya altijd goed haar best doet op school.
Madelyn Eunice Saj Lopez.
Geboren op 20-08-2005
Zij woont in Guatamala

Agenda
17-01 20.00 uur
16-01 20.00 uur

Bloemengroet

Bidstond in de Schutse
GGG bij Klazien

Wist-je-dat: Madelyn uit een gezin met
2 kinderen komt. Madelyn’s broer heet
Ramiro Eli.
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Terugblik Oudejaarscafé 2018
Vorige week trof u bij de weekbrief een
evaluatieformulier. De bijbehorende tekst ontbrak.
Daarom hierbij alsnog.
Vrijdag
18
december
vierden
we
het
Oudejaarscafé. Het was een gezellige drukte.
Ruim 120 mensen uit het dorp en/of omliggende
plaatsen werden verwelkomd met een gratis
kopje koffie en oliebollen.
De band Latreia heeft tien nummers uit de top
2000 op prachtige wijze gezongen en gespeeld.
Ook was er een mooi optreden van Cora Verburg.
Zij zong het nummer “ Leun Op Mij” van Ruth
Jacott. Daarnaast hoorden we het inspirerende
verhaal van Gerton de Wilt. Hoe hij Jezus ervaart
in zijn dagelijkse leven en dat Hij zichtbaar is in
diverse kleine dingen. Vervolgens was er een
pubquiz met vragen over de vier pijlers uit
Woerdense Verlaat: VV Sportief, gebouw Beatrix,
PCB De Meent en de Gereformeerde Kerk
waarmee de kennis van de aanwezigen werd
getest. Met een extra toegift 10 vragen
“nieuwsfeiten uit het jaar 2018”. Kortom het was
een prachtige avond waar we samen hebben
genoten van muziek en hoe muziek mensen kan
verbinden. Wij willen hierbij alle gevers hartelijk
danken voor hun bijdrage om deze avond
mogelijk te maken.
Inmiddels is de evaluatievergadering geweest.
Allen bedankt voor het invullen van het formulier.
We nemen de suggesties mee bij de organisatie
van het Oudejaarscafé, zaterdag 28 december
2019.

Mooie berichten uit Rwanda

Duizend heuvels vol vreugde ·
"Wat is er te vergelijken met Gods liefde? Hemel
en aarde bezingen. Zijn liefde tot in eeuwigheid"
Dat is een van de liederen die gezongen wordt
tijdens het ochtendgebed in de Theologische
School. De tweede groep met maar liefst 24
studenten is deze week begonnen met hun
opleiding.

Meten? Dat is huilen geblazen.
De
meeste
kinderen
associëren onze metingen
direct met vaccinaties.
Niet in de laatste plaats omdat
ze hier erg hardhandig zijn.
Maar
een
paar
zachte
woorden en uitleg in het
Kinyarwanda doen wonderen,
zelfs voor hele jonge kinderen.
Daarna laten ze zich zonder
problemen meten en is er
ruimte voor een lach en een
high five. Hopelijk hebben
ouders ook geleerd dat je met
wat meer rust en praten meer
bereikt dan
met hardhandigheid!
Iedereen een gezegend 2019 toegewenst.
Na afloop van de dienst op 1 januari is de hele
gemeente uitgenodigd voor de lunch om samen
het begin van het nieuwejaar te vieren.
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