
 

Redactieadres: weekbriefwv@hotmail.com. Kopij graag voor vrijdag 10.00 uur: Info www.gereformeerdekerkwv.nl 

 
 

 

  Week 
 
 brief 

Geref. kerk Woerdense Verlaat                               14 mei 2023 

 
 

Kerkdienst                                            14 mei 

 
09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  
Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk 
Organist: H. Oskam 
Jeugdcollectant: Bart 
Ouderling van dienst: Trudy Smit 
Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 
 

Kindernevendienst: Alle kinderen 
 
Verzoeklied: 
 
OTH 315 Heer, uw licht en uw liefde schijnen. (Met 
het verzoek dat het meegezongen wordt via de 
beamer met Nederland zingt. 
https://www.youtube.com/watch?v=3OaEU6BY3e
Q) 
 

Donderdag                                            18 mei 

 
Hemelvaartsdag 
 
09.30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist   
Organist: E. van Vliet 
Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 
Ouderling van dienst: Trudy Smit 
 
Kindernevendienst: Alle kinderen 
 

Kerkdienst                                            21 mei 

 
09.30 uur: Ds. M.W. Gehrels, Amsterdag 
Organist: A. Grootendorst 
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. Schreeuw 
om leven) 
Jeugdcollectant: Cas 
Ouderling van dienst: Perry Boer 
Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 
 
Kindernevendienst: Onderbouw 
Tieners 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bloemengroet en Jarigen 

 
De bloemen deze week gaan als 
welkomstgroet naar Arjan van der 
Vliert. Arjan is nieuw ingekomen in 
onze gemeente. Van harte welkom. 

 

Agenda 

 

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse 

9 mei kerkenraadsvergadering 

21 mei wandeling 

14 juni kerkenraadsvergadering 
 
 

Incasso collectemunten 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Maandag 15 mei a.s. zal er weer een incasso 
plaatsvinden voor de collectemunten. Als u 
collectemunten heeft aangeschaft hou dan 
rekening met deze incasso. Zit uw incasso er nu 
nog niet bij dan komt het bij de volgende incasso. 
Bent u van mening dat er iets niet klopt, neem dan 
contact op met de penningmeester. 
 
Met vriendelijke groet  
Jan Hoogendoorn (penningmeester) 
 
 

Voorjaarsschoonmaak kerk en Schutse 

 
Op 2 en 3 juni is het weer tijd om de kerk en de 
Schutse schoon te maken. We starten om 9 uur. 
Graag zelf een emmer en poetsdoekjes 
meenemen. Informatie bij 06-29268694 

Verzoekliederen opgeven                                

 
Als u een mooi verzoeklied heeft, geef het op via de 
email swjla.de.jong@hetnet.nl of in de brievenbus 
op Uitweg nr. 10. 
 
 
 
 

Gegrepen door Gods liefde 
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld 
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Bij de KND bidden we voor 

  
Tumaini Baba Loosek  
Geboren op 25-6-2014  
Zij woont in Tanzania  
Wist je dat:  
Zij houdt van dansen, 
drama en naar 
bijbelverhalen luisteren  
Thuis verzorgt zij de 
dieren, maakt ze schoon, 
sprokkelt ze hout en ze 
helpt in de keuken.  
Als ze water draagt, kan 
ze al met 10 liter water 
op haar hoofd.  

Zij houdt van tekenen en kleuren, verstoppertje 
spelen, springen en luisteren naar verhalen  
Haar lievelingsvak op school is tekenen  
 

Nieuw dagboek 

  
Leuk nieuws: afgelopen week 
is mijn dagboek ‘Glorie in de 
Blubber’ verschenen. Op de 
achterkant staat: 
Een aards en verrassend 
dagboek. Voor met elkaar 
rondom de maaltijd of 
gewoon voor jezelf 
tussendoor. God houdt geen 
afstand tot onze 'blubber' en 
zo maakt Hij het verschil. 
Zijn glorie licht ons leven op. 
Dat is de aanstekelijke en 

vrolijk-stemmende 
grondtoon in dit bijbels dagboek. Aan de hand van 
weekthema’s als 'Gods kleine beginnetjes', 'Niet 
geestelijk maar menselijk' en 'Als het niet jouw dag is' 
komt er elke dag een bijbeltekst langs, met 
overdenking, vraag en kort gebed. 
Overal te verkrijgen. Voor wie geïnteresseerd is: veel 
leesplezier! 
Ds. Jan Willem van Dijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitkomst enquête avonddiensten 

Uitkomst bespreking enquête avonddiensten 

Per abuis is de samenvatting van de 
kerkenraadsvergaderingen niet in Rondom de Kerk 
terechtgekomen. De volledige samenvatting zal in 
het volgende nummer geplaatst worden. De 
bespreking van de enquête willen we u alvast laten 
weten; 

De uitkomsten van de enquête geven een divers 
beeld. Een aantal leden wil graag meer 
avonddiensten, een aantal leden minder en een 
groot aantal leden vindt de huidige situatie prima. 
We hebben ook een mail gekregen van een lid van 
het beamteam over de belasting op het beamteam. 
Dit team is een kleine groep vrijwilligers, die niet 
altijd zondagavond beschikbaar is. De kerkenraad 
heeft uitgebreid met elkaar gesproken over de 
uitkomsten. Na goed overleg besluiten we de 
huidige situatie voort te zetten. We streven naar 1 
reguliere avonddienst en 1 andere dienst 
(bijvoorbeeld jeugd- of zangdienst) per maand. We 
proberen dit goed vooruit te plannen zodat iedereen 
die medewerking verleent aan een dienst daar 
rekening mee kan houden. Volgende vergadering 
bespreken we welk termijn voor evaluatie er 
aangehouden gaat worden.  

Spreuk van de week     
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