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KERKDIENSTEN

Zondag 08-01-2017

Zondag 15-01-2017

Voorganger (09.30 uur)
Voorganger (18.30 uur)
Organist (09.30 uur)
Organist (18.30 uur)
Ouderling van dienst
Kosters
Crèche
Kindernevendienst
Kinderlied
e
1 collectie
e
2 collectie
Beamteam
Bloemen van de kerk:

Ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra
Ds. D.J. Versloot (Zangdienst)
Hans van Vliet
Martin Mans
Br. G. Kastelein
Nel en Aart van Drie
Mirjam en Jenny van Blotenburg
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Kerk
Solidariteitskas
André Bandell
Arie van Achterberg

Ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk
Tjeerd Kiers
Arie Schueller
Br. P. Geerlof
Ria en Nico van Esschoten
Wil Kastelein en Tiny Schouten
Groep 1 t/m 5 en basiscatechese
Wij gaan voor even uit elkaar
Diaconie
Zending
Frank van Duuren

HARTELIJK WELKOM IN ONS MIDDEN
Tijdens de ochtenddienst worden de liederen ter
ondersteuning op het scherm voor in de kerk
geprojecteerd.
De kinderen uit de crèche (achter de kerk) kunnen
tijdens de inzameling van gaven worden opgehaald om
zo met elkaar de dienst te besluiten.
In de avonddienst worden liedboeken en liedbundels
gebruikt. U vindt ze in het portaal van de kerk.
RONDOM DE DIENSTEN
Martin Mans neemt zondagavond 8 januari plaats aan
het klavier tijdens een
zangdienst waarin we naar
hartenlust kunnen zingen
'uit de oude doos'.
Een avonddienst vol mooie
muziek waarbij we heerlijk
kunnen zingen 'met de
banken tegen de knieën'
(als wij banken zouden hebben).
Daar ruist langs de wolken, het hijgend hert der jacht
ontkomen, Lichtstad met uw paarlen poorten, het zijn
de bekende liederen die we zingen met een enkel
nieuw lied op een oude wijs in dit nieuwe jaar.
De overdenking zal gaan over 'de kracht van het
gebed'.

Na afloop drinken we met elkaar koffie, thee en fris en
ieder is daarbij welkom – en neem gerust iemand mee!
Project Rwanda
Ds. Rik en Caroline Mager uit Zevenhoven, worden in
februari 2017 vanuit de protestantse gemeente
Zevenhoven en de Gereformeerde kerk van Woerdense
Verlaat, via GZB uitgezonden naar Rwanda (voor 6
jaar) om vanuit hun theologische en
orthopedagogische kennis en ervaring zich in te gaan
zetten voor de opbouw van het koninkrijk van God,
samen met de Anglicaanse kerk van Rwanda.
Hun verlangen is om het land van de duizend heuvels
in vreugde te zien uitbreken. Om de 2 jaar komen zij
met verlof. De kerk in Zevenhoven en in Woerdense
Verlaat dragen de helft van hun uitzending bij, maar de
rest moet binnen komen via andere gemeenten.
Daarom hebben wij als ZWEO besloten om deelgenoot
te worden van Rik en Caroline Mager en financieel een
gedeelte bij te dragen aan het werk in Rwanda.
Op zondag 15 januari 2017 zullen zij een kleine
presentatie bij ons in de kerk gaan houden over het
werk dat zij daar gaan doen.
Na de dienst zal er koffie en thee zijn voor iedereen in
de schouw en is er tevens gelegenheid om Ds. Rik en
Caroline Mager te ontmoeten. U bent allen van harte
uitgenodigd.
De ZWEO commissie.

KINDERNEVENDIENST
De bruiloft te Kana
Jezus is uitgenodigd door het bruidspaar.
Hij doet mee aan het feest, geeft waarschijnlijk een
cadeau.
Dan gebeurt er iets vervelends: er is niet genoeg te
drinken.
De mensen denken dat Jezus daar iets aan kan doen.
En dat is ook zo, maar Jezus wacht nog even met
helpen.
Totdat God Hem laat merken dat Hij een wonder mag
doen.
Dan blijkt dat God graag wil geven.
Er is volop wijn, drinken waar je blij van wordt.

Ontvangen bijdragen/giften
We hebben als kerk de volgende bijdragen/giften
ontvangen:

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
11-01: Br. A. van Baren, Papekopperdijk 10,
3464 HT Papekop, hij wordt 74 jaar
11-01: Zr. G. de Kruijf-van Zwieten,
Burg. P. Feitsmalaan 4, 3465 KC Driebruggen,
zij wordt 71 jaar.
Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God,
(Rom. 8: 39)
Van harte gefeliciteerd

We willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen/giften.
Gert Jan Hagoort

OMZIEN
Maria, dochter van Wilma en Piet van Bunnik
(Mauritslaan 2, 3466 NN)) is voor therapie voor
onbepaalde tijd opgenomen in Curium, afd Kameleon,
Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.
AGENDA:
Zondag 8 januari 20.00 uur:
18+-kring in de consistorie
Donderdag 12 januari 12.00 uur – 13.30 uur
Maaltijdkring in de consistorie 'omgaan met verlies' –
staat open voor ieder die in gesprek wil gaan of wil
luisteren naar hoe je om kunt gaan met verlies van een
geliefde, recent of ook langer geleden.
Donderdag 12 januari 19.30 uur
Tienercatechese in de consistorie
Donderdag 12 januari 20.30 uur
Kring oude vragen, nieuwe antwoorden in de
consistorie
Met elkaar aan tafel
Vrijdag 13 januari 2017 gaan we “Met elkaar aan tafel”
in de Schouw.
De maaltijd voor
alleenstaanden/
alleengaanden begint om
18.00 uur en duurt tot
20.00 uur.
Bijdrage € 5,00 per
persoon.
Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat doen
tot woensdag 11 januari 2017 bij
Heleen van Tol, tel: 0348-502564

06-12 € 200,00 vrijwillige gift
08-12 € 50,00 dankstond
24-12 € 250,00 gift
29-12 € 100,00 oudejaarscollecte
30-12 € 100,00 oudejaarscollecte
30-12 € 100,00 vakantiebijbelclub
30-12 € 100,00 kinderkerstfeest
30-12 € 150,00 koffie e.d. in de Schouw
03-01 € 100,00 oudejaars gift
31-12 € 953,00 oudejaarscollecte tijdens kerkdienst

Oer Hollandse avond
De Wold Servants organiseren een hele gezellige
oer Hollandse avond, op vrijdag 20 Januari van
18.00 tot 21.00 uur in de Schouw.
Deze avond serveren wij diverse stampotten en zullen
wij u op een Hollandse wijze
(o.a. een bingo) vermaak
bieden.
De avond is voor iedereen
die van gezelligheid houdt!
Inschrijven kan tot uiterlijk
dinsdag 17 januari,
tel nummer: 0348501276 of 06-41786706
Kosten voor deze avond (incl. vermaak, excl. drank)
€ 10,00.
Mocht het vervoer een probleem voor u zijn, dan zorgen
wij voor vervoer.
Hartelijke groet van de World Sevants
Isa de Koning,
Britney Pater,
Myrthe Griffioen,
Heleen van Tol
Lenie van Wijngaarden.

