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Zondag 15-01-2017
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Viering Heilig Avondmaal
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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. 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 - Project Rwanda
Zending
Frank van Duuren
Alie v.d. Neut, Pr. Bernhardstraat 23

Ds. D.J. Versloot
Ds. D.J. Versloot
René van der Hoef
Martijn van de Weerd
Zr. M.van Esschoten-Uittenbroek
Jannie en Aaldert Kon
Alinda Kooistra, Marijke Kasius, Leon Seeleman
Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Wij gaan voor even uit elkaar
Avondmaalsproject
Catechese Educatie
Carl Griffioen

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
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.

Deze zondag 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
“Nikodemus komt bij Jezus”
Jezus krijgt ’s nachts bezoek. Dat is een beetje vreemd
vinden jullie niet, want ’s nachts hoor je te slapen.
Nikodemus wil graag met Jezus praten, maar hij wil niet
dat andere mensen hem zien.
Stiekem, als het donker is, gaat hij naar Jezus.
Jezus vindt het niet erg en geeft hem antwoord op zijn
moeilijke vragen. Het belangrijkste dat Nikodemus leert
is: geloof in Mij!
Collectedoel eerste collecte zondag 15 januari:
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg.
De Herberg in Oosterbeek (www.pdcdeherberg.nl) wil
als verlengstuk van de plaatselijke gemeenten een
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan
ook, even afstand willen nemen van hun

woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op
levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen
een rol spelen.
Om het verblijf voor de gasten financieel mogelijk te
maken, betalen zij een eigen bijdrage per dag, die niet
kostendekkend is. De Herberg is daarom voor de
exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën,
particulieren en andere donateurs.
Wilt u bijdragen? Bij voorbaat dank!
De diaconie.

We vragen u deze even serieus te bekijken en in te
vullen. Dit alles wordt dan gelijktijdig weer bij u
opgehaald.
U mag het natuurlijk ook per e-mail aan uw
wijkrentmeester doorgeven.
Voor de giftenregeling (ANBI) wordt een ‘’spreekuur’’
gehouden op donderdag 26 januari a.s. vanaf 20.00 uur
in de Schouw.
Daar zullen de kerkrentmeesters en de boekhouder uw
vragen beantwoorden.
College van Kerkrentmeesters.

UIT DE GEMEENTE
Jarig:
19-01: Mw. G.J. de Koning-Koomans,
Parkzicht 1a, 2441 DP Nieuwveen, zij wordt 88 jaar.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in
eeuwigheid. Hebreeën 13:8
Jezus zei van zichzelf “Ik ben de goede herder”.
Zo was Hij, zo is Hij en zo blijft Hij: de goede herder.
Jezus Christus is absoluut betrouwbaar.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
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.
Israël-thema-avond
Joden en Israël in de geschiedenis van de
christelijke kerk
Spreker: Ds. Kees Kant. Predikant in Katwijk aan Zee.
Donderdag 2 februari 2017 in Gebouw ’t Anker,
Pastorieplein 2, Bodegraven, Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Van harte welkom.
Contact: Israelengemeentebodegraven@gmail.com
Opwekkingsweekend Pinksteren
Het duurt nog even, maar in het Pinksterweekend van
2 t/m 5 juni is weer het Opwekkingsweekend in
Biddinghuizen.
Het is een weekend vol met samenkomsten,
zangdiensten en veel ontmoetingen.
Het thema dit jaar is: `Gods Geest geeft lev`.
Vorig jaar zijn we met een aantal gemeenteleden een
compleet weekend geweest en iedereen die is mee
geweest kon aan het eind beamen dat het een
prachtige ervaring was.
Hierbij doe ik een oproep. Wil je ook eens ervaren hoe
het is om met 50.000 man te zingen, God groot te
maken, en wil je een heel weekend mee, geef je dan op
bij mij. Graag voor 28 januari, zodat we kunnen kijken
of we een groep kunnen vormen en ons 1 februari als
groep op kunnen geven.
Met vriendelijke groeten Sonja Seeleman,
Tel: 502565
Actie kerkbalans 2017 van 21 jan. t/m 5 feb.
Vanaf 21 januari komen de kerkbalanslopers weer
bij u aan de deur,
Naast de actie kerkbalans treft u ook een informatiebrief
aan over de giftenregeling (ANBI) en een
enquêteformulier.

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.
Agenda:
18-01-2017: 20.00 uur Kerkenraad in de Schouw
20-01-2017: 18.00 uur Oer Hollandse avond in de
Schouw.
Zondag 22 januari 2017 vieren wij met elkaar de
Maaltijd van de Heer
De Heer heeft zijn tafel bereid voor al wie in Hem
geloven en Hem liefhebben. Daarom een hartelijke
uitnodiging! Leef er naar toe! Mocht er iets in de weg
staan, maak er de komende week werk van. Nodig
bijvoorbeeld degene met wie je moeite hebt uit om de
maaltijd mee te komen vieren …

