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Lichtbron-inspiratie – Ga maar
Wees niet bang voor bochtige wegen
Ik maak ze weer recht
Pas op
Het kan soms donker zijn in het dal
Je komt weer boven
Je mag uitrusten
In groene weilanden
Bij kabbelende bergbeken
Zodat je weer fris bent als je teruggaat
Ga maar
Ik ga met je mee
Want ik ben je gids
En geef je rust
Totdat je thuis bent.
Aad van der Klaauw naar Psalm 23
Kerkdiensten
Zondag 28 juli 9.30 uur mw. Martine van der Herberg, Woerden
Er is kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Stichting Avavieren 2. Kerk
Zondag 4 augustus 9.30 uur de heer Thomas Kraan, Utrecht
Er is kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. PKN: jeugdwerk JOP 2. Kerk

Uit de gemeente
Wij denken aan allen die aan huis gebonden zijn vanwege ziekte of ouderdom,
allen die een behandeling ondergaan of wachten op uitslagen van
onderzoeken, allen die zich eenzaam voelen, allen die zorg nodig hebben en
niet meer thuis kunnen wonen. Wij wensen u kracht toe en het vertrouwen dat
God u met zijn liefde omringt.
Mocht u graag een bezoekje hebben van een ouderling of pastoraal bezoeker,
laat het ons dan even weten.
Ria Jongerius

Vredesweek 2019
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een
grensmuur en ook landen in Europa de buitengrenzen steeds meer willen
sluiten voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019:
’Vrede verbindt over grenzen’.
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want
aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en
mogelijkheden. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich
in voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin mensen open
staan voor andere culturen, waarin we van elkaar kunnen leren. Op deze
manier wordt geprobeerd handen en voeten gegeven aan het grootste gebod
dat Jezus ons leerde: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf !
De Kerken uit Wateringen en Kwintsheul willen met elkaar nadenken over dit
thema op zaterdag 28 september 2019 in de St. Jozephkerk in Wateringen,
aanvang 19.00 uur.
Voorgangers in deze viering zijn : Diaken Walther Burgering en Ds. Jan
Henzen en het koor Corbulo zal in deze viering voor en met ons zingen.
Kom allen en denk en vier met ons mee!
Namens de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen,
Tjitske Torn -Schouten
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