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Geref. kerk Woerdense Verlaat

17 Febr. 2019
Gegrepen door Gods liefde

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

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur
Ds. D.M. van der Wel, Langbroek
19.00 uur
Ds. J.W. van Dijk jeugddienst
Organist
A. Grootendorst
Collecten
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant Maico de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4
Tieners
Verzoeklied: OTH 466 1,2 en 3

Dit is het verjaardagslied van Rianne van Leeuwen

Kerkdienst

24 febr

09.30 uur
Ds. F.J van Harten, Scheveningen
19.00 uur
Ds. G. Schouten, Woerden
Organisten
D. v. Zoelen / A. Stolk
Collecten
1. Kerk / 2. Zending
Jeugdcollectant Britt v.d. Knaap
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Annie en Piet

Jeugddienst

Vandaag
Deze keer met
een thema dat je
wel nieuwsgierig
moet maken!
Onze predikant
Jan Willem hoopt
namelijk te gaan
spreken over het
thema:

"Je bent een drakendoder!"
De muziek wordt verzorgt door band : De Weg.
Na afloop is er frisdrank, koffie of thee.
Iedereen van harte uitgenodigd!
De Jeugddienstcommissie.
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

Nader mijn God bij U
1. Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê.
Dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree.
3. Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
'k zie dan in 't bangst gevaar
Uw heil'ge eng'lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.
4. En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij,
in 's hemels zonnegloed,
verjongd en vrij,
'k juich dan op hoger toon
bij 't naad ren van Uw troon,
'k ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij!

Koffie- collectebus
Vanaf deze zondag staat er een kleine
collectebus
op
de
balie.
Het
is
niet verplicht, maar u kunt hierin een vrijwillige
bijdrage stoppen voor uw koffie of thee.
College van kerkrentmeesters

Agenda
19-02
20-02
21-02
27-02

20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

GGG bij Sjaak en Els
GGG bij Hetty Noordegraaf
Bidstond in de Schutse
GGG bij Klazien
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Bloemengroet en jarigen

Ouderenmiddag

Dinsdag 12 februari jl. was br. Nico
Verbruggen jarig. We zingen zijn lied
OTH 282: 1,2 en 3. “O,Heer mijn
God, wanneer ik in verwond’ring”.
“Dit lied is vol verwondering over hoe
geweldig Jezus voor ons is”. De
verjaardagsbloemen geeft hij door aan mevrouw
De Bruin (Lijsterstraat).
Zaterdag 16 februari vierde br. Dick Kemp zijn
verjaardag. Het opgegeven verjaardagslied uit
Joh.de Heer 456: 1,3,4 staat afgedrukt op de
weekbrief. “Dit lied heeft geweldig veel indruk
gemaakt tijdens het zingen met het mannenkoor”.
De verjaardagsbloemen geeft hij door aan Piet en
Annie van der Sar.
Op 11 febr. Was Rianne van Leeuwen jarig.
Allen van harte gefeliciteerd en voor het nieuwe
levensjaar Gods zegen toegewenst.

Dinsdag 19 februari is er weer een ouderenmiddag, deze middag hopen we na de inleiding
met elkaar Bingo te spelen.
Brengt u een
cadeautjes/prijsjes mee? ! U bent van harte
welkom om 14.30 uur in Gebouw Beatrix.

Facebook Gereformeerde Kerk
Facebook Gereformeerde Kerk Woerdense
Verlaat

Bij de KND bidden we voor
Joachim Alberto Altamirano Velasquez,
Nicaragua, 17 oktober 2J001
Wist-je-dat:
Joachim iedere
zaterdag, 4 uur naar het
project gaat. Daarnaast
krijgt hij 1 dag
beroepsles.
In zijn vrije tijd leert hij
via een workshop voor
monteur. Zijn Baas is
heel tevreden over hem.
Joachim heel graag
naar school gaat en hij
vindt het project waar hij
van De Heere God mag
leren heel leuk

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.

Rondom de Kerk
Maandag 18 februari is er Redactievergadering
van Rondom de Kerk. Graag ontvangen wij uw
input uiterlijk woensdag 20 februari.
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