Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

27 Jan. 2019
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur
Dhr. J.P. Karstens, Leiden
19.00 uur
Ds. A.P. Davelaar, Rotterdam
Organisten
H. Oskam / M. Spits
Collecten
1. Kerk / 2. Diaconie
Jeugdcollectant Thijs v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Els en Sjaak
Verzoeklied: OTH 242:1,2
Dit is het verjaardagslied van zr. G. Alblas-de
Vink

Kerkdienst

3 febr

09.30 uur:
Ds. F. Bos, Waddinxveen
19.00 uur:
Ds. T. Koster, Nieuw Vennep
Organisten
A. Stolk / K. Bruggeman
Collecten
1. Kerk / 2. Kerk in Actie
(Werelddiaconaat)
Jeugdcollectant: Noud en Kiona de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners

Meeleven
We leven mee met mevrouw Visser-Alblas. Ze is
vorige week zaterdag op haar gezicht gevallen in
haar eigen tuin.
Ze heeft hierbij ook haar linker hand gekneusd en
van haar rechter hand is de duim uit de kom.
Deze hand zit nu in het gips.
We wensen haar veel sterkte en hopen dat ze
weer spoedig mag herstellen.

Agenda
29-01 20.00 uur
30-01 20.00 uur
31-01 20.00 uur

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

Actie kerkbalans 2019
Op19 januari is (officieel) de actie Kerkbalans
2019 van start gegaan, en ontvangt u 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

Bloemengroet en jarigen
Afgelopen maandag, 21 januari,
vierde zr. Greetje Alblas-de Vink
haar verjaardag. We zingen voor de
dienst haar verjaardagslied.
“U die mij geschapen heeft”. Dit lied
geeft haar als doel: Jezus te volgen
en heel dicht bij Hem te leven. De bloemen geeft
ze door aan zr. Alie Groenewoud-Korenstra.
ter bemoediging, omdat ze vorig jaar veel heeft
meegemaakt. Ook feliciteren we br. Gerrit
Riezebosch die ook afgelopen maandag jarig
was. Volgende week geeft hij de bloemen door
maar
vandaag
zingen
we
zijn
verjaardagslied OTH 156:1 en 2.
Hij heeft gekozen voor dit prachtige lied omdat de
overwinningskracht en grootheid van de liefde
van onze Heer er sterk in wordt bezongen.
Felicitaties zijn er ook voor br. Jaap van der
Knaap. Hij vierde dinsdag 22 januari jl. zijn
verjaardag.
Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst in het nieuwe levensjaar.
Ook was op 22 januari Anniek Takke jarig,
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het
nieuwe levens jaar gewenst.
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Van de TFC van Rik en Caroline

Bij KND bidden we voor

20 januari was een bijzondere dag voor Rik en
Caroline. De nieuwe cathedral werd met een
feestelijke ceremonie en dienst ingewijd.
Alle bisschoppen, de aartsbisschoppen
en
een
aantal
gepensioneerde
(aarts)bisschoppen waren ook aanwezig. En niet
de
vergeten:
Jaap
Haasnoot
en Diane
Palm namens de GZB!

Bigirimana Olivier
Geboren op 20-2-2004
Rwanda
Wist-je-dat:Bigirimana uit een
gezin komt met 4 kinderen. De
favoriete schoolvakken van
Bigirimana rekenen en Engels
zijn. Bigirimana graag voetbalt.
Bigirimana later graag dokter
wil worden. Bigirimana ooit een
keer zijn sponsors hoopt te ontmoeten.
Bigirimana leert drummen. Bigirimana vraagt of
wij willen bidden voor hem, dat God hem zal
Theophile Yempabou Gregoire
Tankoano.
Geboren op 3 september 2012.
Hij woont in Burkina Faso.

Wilt u ook de nieuwe cathedral van binnen en van
buiten bekijken en het werk van Rik en Caroline
zelf beleven, het is nog mogelijk om met de reis
georganiseerd door de GZB mee te gaan.

Theophile woont samen met zijn
moeder en oma. Hij heeft geen
broers of zusters.
Hij helpt zijn moeder met
boodschappen doen. Hij helpt met het verzorgen
van de dieren. Hij gaat elke week op zaterdag
naar bijbel les. Hij houdt van verstoppertje spelen
en groepsspelletjes.

De highlights
- ontmoeting met Rik en Caroline
- ontmoeting met jong en oud
- kennismaking met kerken en projecten
- samen de schoonheid van Rwanda beleven
Inschrijving:
De GZB nodigt belangstellenden uit gemeenten
die betrokken zijn bij het werk IN Rwanda uit
voor deze unieke kennismaking met zending
Inschrijving is nog mogelijk.
De GZB hoopt op woensdagavond 13 februari
2019 de eerste informatiebijeenkomst te
organiseren,
Reisperiode 12-26 augustus 2019
Kosten ca. € 1.750,-- per persoon
Reisduur 12-14 dagen
Vertrek en aankomst: Düsseldorf Airport
Inschrijving is mogelijk op de website van de
GZB
Rwanda-GZB-Experience
(Hier kunt u ook alle informatie vinden)
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