Week

brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

3 Febr. 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

Ds. F. Bos, Waddinxveen
Ds. T. Koster, Nieuw Vennep
A. Stolk / K. Bruggeman
1. Kerk / 2. Kerk in Actie
(Werelddiaconaat)
Jeugdcollectant Noud en Kiona de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners
Verzoeklied: OTH 275: 1,2,5

Kerkdienst

Actie kerkbalans 2019
Denkt u nog even aan de actie kerkbalans. Deze
loopt officieel tot en met vandaag en wordt u in de
gelegenheid gesteld om uw vrijwillige bijdrage
voor 2019 kenbaar te maken. Graag ontvangen
wij dan ook uiterlijk vandaag (maar later mag ook)
de antwoordenvelop weer retour in de witte bus in
de hal van de kerk. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Namens
het
college
van
kerkrentmeesters, de penningmeester.

Bloemengroet en jarigen
10 febr

09.30 uur

Ds. J.W. van Dijk
(schoolkerkdienst)
19.00 uur
Ds. J.D.J. ten Voorde, Nunspeet
Organisten
H. Oskam / K. Bruggeman
Collecte
1. Kerk / 2. Uitzending Rik
en Caroline*
Jeugdcollectant Noortje de Jong
PV Aagje en Krijn
*Rik en Caroline zijn uitgezonden door de GZB naar

Rwanda, een zendingsorganisatie binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de
GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het
Evangelie, zodat zij gaan leven zoals God het bedoelt.
Rik zet zich in voor discipelschapstrainingen voor
kerkleiders en evangelisten. Caroline zet zich naast
haar lesgevende taken in voor een voedselprogramma
onder kinderen.

Contact
Wilt u reageren of iets vragen n.a.v. deze
kerkdienst? Bel of mail dan naar ds. Jan Willem
van Dijk: vandijkjw@gmail.com // 0172-578448

Vorige week feliciteerden we br.
Gerrit Riezebosch met zijn
verjaardag. Vandaag geeft hij de
bloemen door aan zr. H. Kosdi- van
Spronsen.
Vandaag zijn jarig: Pleun Kleinveld
en Diana de Heer.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het
nieuwe levensjaar gewenst.

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

Ouderenmiddag
Dinsdag 19 februari is er weer een ouderenmiddag, deze middag hopen we na de inleiding
met elkaar Bingo te spelen. Voor de cadeautjes
wordt gezorgd ! U bent van harte welkom om
14.30 uur in Gebouw Beatrix.

Agenda
05-02
06-02
07-02
13-02

20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

GGG bij Sjaak en Els
GGG bij Elvira
Bidstond in de Schutse
GGG bij Klazien
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Concert Reyer in onze kerk
Vrijdagavond 15 maart komt Reyer optreden in
de kerk van Woerdense Verlaat! Via het project
‘Zingen in de kerk’ hebben we onze gemeente
aangemeld en zijn we uitgekozen voor een
concert in de Paastour van Reyer en zijn band.
Reyer van Drongelen is als fulltime muzikant al
een paar jaar actief in de christelijke muziekwereld. U zult hem misschien kennen van ‘Groot
Nieuws radio’ of van de verschillende
opwekkingsliederen die hij heeft geschreven, met
als bekendste nummer: ‘Ik zie het kruis’ van zijn
debuutalbum ‘Eeuwig licht’. Hij heeft samengewerkt met verschillende artiesten en een aantal
keer opgetreden op de EO-jongerendag. Muziek
is zijn passie, maar zoals hij het zelf omschrijft:
‘Voor mij krijgt muziek pas haar hoogste waarde
als het een hoger doel dient. En voor mij is dat
doel het aanbidden van God.’ Speciaal tijdens de
40-dagentijd geeft Reyer verschillende concerten
in het land, ter voorbereiding op Pasen. De
concerten zullen geheel in het thema staan van
wat Pasen voor ons betekent, en geven ruimte
voor verstilling, overdenking en natuurlijk
dankzegging. Ze worden muzikaal omlijst door
Reyer en zijn band in intieme akoestische setting.
Wilt u hierbij zijn? Bestel dan uw kaarten via:
www.zingenindekerk.nl. De verkoop gaat begin
februari van start. Kaarten kosten €10,- per stuk
en de opbrengst gaat geheel naar Kerk in Actie.
We hopen u/jou 15 maart te ontmoeten!
Anneke en Karolien Hoogendoorn.

Inschrijving Rwandareis
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)

Facebook Gereformeerde Kerk
Facebook Gereformeerde Kerk Woerdense
Verlaat
De kerk van Woerdense Verlaat heeft sinds kort
een facebook-pagina. Een mooie manier om als
kerk zichtbaar te zijn in de samenleving en om
bekendheid te vragen voor diensten en
activiteiten die we organiseren. U vindt deze
pagina door op facebook te zoeken op
‘Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat’. Als u
facebook heeft, nodigen we u van harte uit om
deze pagina te liken en eventueel te delen, om
een zo groot mogelijk publiek te kunnen
bereiken. Wilt u graag een bericht geplaatst
hebben, dan kunt u tekst en foto’s mailen
naar: facebookWVerlaat@hotmail.com.
Het
bericht zal dan zo snel mogelijk online gezet
worden.
Alvast bedankt!
Karolien Hoogendoorn.

Bij KND bidden we voor
Vijitha Wilson 08-04-1998, Zuid India
Vijitha woont samen
met haar ouders en
broer.
Zij is net begonnen aan
een hogere opleiding in
haar moedertaal. Ze wil
graag onderwijzeres
worden in haar
moedertaal.
Haar grootste hobby
kleding ontwerpen is,
maar ze wil er niet haar
beroep van maken.
Zij bezoekt elke zondag
de kerk, ze is lid van het kerkkoor en ze gaat naar
zondagsschool.

Doordenkertje van de week
"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
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