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Diensten deze week
10.00

GK Ds. J. Snaterse

17.00

GK Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

Diensten volgende week
10.00

GK Ds. N.M.Tramper,
Delft

17.00

BK Ds. J. Snaterse

Zondag 14 januari 2018
Jaargang 12 week 3

collecten:
1e Diaconie
2e IZB

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen naar
• mw. W.J. (Wil) Meijer en
• mw. W. Borsboom-Muis.
Dit als teken van bemoediging en meeleven en betrokkenheid met de beide dames. Alle goeds wensen wij u toe. En
u ontvangt een hartelijke groet van ons allen. Wij wensen
u ook van harte Gods zegen toe.
De bloemen worden bezorgd door de fam. Van Putten en
Lia Castro Mata.

Meeleven
•

Erediensten

Vanmorgen lezen we uit Johannes 1: 19-34. Het thema van
de dienst is ‘Hij is het!’ Er is een geprinte orde van dienst
beschikbaar.

(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers

Vanmorgen mogen we enkele nieuwe broeders in het
ambt bevestigen. Dit zijn als ouderling Sebastiaan Vogel;
als ouderling-kerkrentmeester Huub Eschbach en Dick van
Keulen; en als diaken Jan van der Sar en Henk Westerdijk
jr. Peter van der End zal worden herbevestigd in zijn ambt
als ouderling. In deze dienst nemen we afscheid van Henk
Stijnen als ouderling, Jan van Kampenhout en Willem
Post als diakenen. Dhr. G. van Herpen is ook aftredend,
maar is bereid nog te blijven tot eind mei 2018. Vandaar
dat we van hem nog geen afscheid nemen. Omdat Dick
van Keulen eerst zijn studie wil afronden, zal hij pas later
dit jaar beschikbaar zijn voor het ambtswerk. We zijn de
Heere bijzonder dankbaar voor de grote inzet van de broeders die nu afscheid nemen en voor de broeders die zich
beschikbaar hebben gesteld. We hopen met elkaar een
goede periode in de kerkenraad te hebben.

Afscheid ds. en mw. Snaterse

De afscheidsdienst is nu gepland voor DV zondagmorgen 18 februari a.s. Voor deze datum zal nog een receptie
worden gehouden. U wordt hierover nog verder geïnformeerd.

Songs of Praise

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om op
zondagmiddag 25 februari a.s. een Songs of Praise te
hebben. Het landelijk muziekkorps van het Leger des Heils
zal de samenzang begeleiden, terwijl ds. J. Snaterse de
leiding heeft. Dit is een samenkomst bestemd voor alle
kerken in Vlaardingen en voor iedereen die met ons wil
meezingen. Het betekent echter wel dat hierdoor de middagdienst komt te vervallen.

•
•

Dhr. J. Born, is met benauwdheid en een longontsteking opgenomen in het St. Franciscusziekenhuis te
Rotterdam. Wel knapt hij goed op en hoopt hij binnenkort weer naar huis te mogen.
Mw. Anneke van de Brugge-Kal, ondergaat nu chemokuren. Haar man Leo moet binnenkort worden behandeld in verband met zijn voet.
We kregen bericht dat de (schoon)vader van Joke en
John van ’t Hof, dhr. Roodenburg, op de leeftijd van
94 jaar is overleden. We bidden hen de troost van de
Heere toe.

Terugblik Nieuwjaarslunch 2018

Afgelopen zondag hebben 125 gemeenteleden, jong en
oud, in een ontspannen sfeer genoten van een heerlijke
lunch, waarbij wij onder andere een toast mochten uitbrengen in de verwachting dat God in dit nieuwe jaar met
ons meegaat. Tijdens deze lunch was er tevens aandacht
voor onze broeders en zusters in Egypte. Voor steun aan
de Koptische en Presbyteriaanse Kerk is het mooie bedrag
van € 267,25 opgehaald. Wij kijken met blijdschap en dankbaarheid terug op deze Nieuwjaarslunch.
De Taakgroep Jaarthema.

Aanvraag huwelijken

De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd
door:
• Olaf van der Schans en Sayra Rodriguez-Saucedo op 23
maart 2018 om 15.30 uur in de Grote Kerk. Voorganger
is ds. J. Snaterse.
• Hanna Verhoeven en Richard Kraaij op 21 juni 2018 om
15.30 uur in de Kievitkerk te Wassenaar. Voorganger is
ds. N.M. Tramper.
• Albert de Jong en Martine van Steensel op 31 augustus 2018 om 14.30 uur in de Grote Kerk. Voorganger is
ds. P. Nagel.

Zondagavond Jeugdclub!

Na een lange break is er zondagavond weer een nieuwe
Jeugdclubavond! Thema is, ‘Het Bezoek’.
Be there, om 19.45 uur @ De Dijk!

•
•

Gebedskring

Samen bidden is nodig en verrijkend. Samen bidden,
woensdag 17 januari in “De Dijk” van 19.30 – 20.00 uur.
Er is een vaste kern van bidders en er zijn mensen die zo
nu en dan meebidden. U bent van harte welkom om mee
te bidden. Heeft u iets waar we voor kunnen bidden, dan
kunt u dit doorgeven aan de scriba.

Kerkbalans 2018

Zondag 21 januari gaat de Actie Kerkbalans 2018 van start.
Ik ben dankbaar voor de 40 medewerkers die enveloppen
willen rondbrengen en ophalen. Deze zullen op zondag 21
januari klaar liggen in de kerk. Willen de vrijwilligers die die
zondag niet aanwezig zijn in de dienst, dit aan mij doorgeven? Dan kan ik deze enveloppen bij u thuis bezorgen.
jklugkist@live.nl. Hartelijk dank, Jan Klugkist.

•
•
•
•

•

Van de Kerkenraad

Een nieuw jaar, een nieuwe start? Wij kijken met veel
dankbaarheid terug op de Nieuwjaarslunch van afgelopen zondag. Fijn dat daar zo veel betrokkenheid van
de gemeenteleden uit blijkt. Na de twee bewogen wijkavonden van 30 november en 11 december hebben
we als kerkenraad nagedacht hoe we verder gaan met
besluitvorming van het beleidsplan. Omdat het beleidsplan onvoldoende in zijn geheel aan de orde is geweest
op de eerste wijkavond, hebben we verdere schriftelijke
reacties gevraagd. Zeven gemeenteleden hebben hiervan gebruik gemaakt. Twee reacties wezen erop dat de
huidige tekst van het plan onzekerheid kan geven bij een
nieuw te beroepen predikant. Uit bijna alle reacties bleek
dat gebrek aan openheid en gemis aan duidelijke informatie als tekorten worden ervaren. Als kerkenraad vinden
we dit heel vervelend. In het verleden werd beperkt informatie gegeven. Verschillen die in de gemeente leven,
leven net zo goed in de kerkenraad. Dit maakt dat er veel
overleg nodig is. Wie welke mening heeft wordt uiteraard
niet aan de gemeente meegedeeld, alleen de gezamenlijke uitkomsten. Het is onze intentie deze uitkomsten in
de Zondagsbrief te vermelden. Van harte hopen we dat u
voor de kerkenraad blijft bidden en dat we elkaar weten te
bemoedigen tot opbouw van de gemeente.
Tijdens de vergadering van 11 januari jl. is het volgende
besproken en/of besloten:
• Jaarcontract met Peter van Kranenburg als organist is
geregeld door het CvK.
• Het nieuw opzetten van het financiële jaaroverzicht
van de wijkdiaconie wordt op dit moment uitgevoerd
door Carola Stijnen.
• De details van het afscheid van ds. en mw. Snaterse
op zondagmorgen 18 februari. Daarvoor komt er een
receptie op vrijdagavond of zaterdagmiddag.
• Overdracht van taken van de predikant en aanko-

•

mende erediensten. Namen voor een consulent
worden genoemd en nu benaderd.
Mentorschap nieuwe kerkenraadsleden.
Ds. Snaterse en Peter van der End gaan naar de eerste
vergadering van de nieuwe classis op 17 jan., waar
uitleg wordt gegeven van de nieuwe opzet en werkwijze.
Er wordt een opvolger gezocht voor de ledenadministratie.
De bezinning of we met IZB-Focus een traject in gaan,
wordt uitgesteld totdat er een nieuwe predikant is,
omdat de predikant hierin een grote rol speelt.
Met drie huwelijksaanvragen werd ingestemd.
Zeven schriftelijke reacties op het beleidsplan binnengekomen. De kerkenraad waardeert deze reacties, al
moeten we concrete antwoorden helaas voor ons uit
schuiven in verband met de wisseling van kerkenraadsleden en het vele werk dat op ons afkomt nu ds. Snaterse ons gaat verlaten.
Er is een nieuw initiatief te komen tot een ‘Verzameling
van Kerken in Vlaardingen’. Jan Vogel zal als voorzitter
dit convenant namens onze kerkenraad ondertekenen
in de bijeenkomst op 15 januari. De doelstelling is “Als
christelijke kerken van Vlaardingen, met vrijheid en respect voor ieders eigenheid, te komen tot bemoediging
en inspiratie van elkaar, uitwisseling van activiteiten
en een gezamenlijke vertegenwoordiging naar maatschappij en overheid.”
In morgendiensten wordt de bijbellezing verzorgd
door gemeenteleden. Voortaan zal dit ook bij gastpredikanten gebeuren.

Samenkomen voor Vervolgde Christenen

Op maandagmorgen 22 januari komen we bijeen om kaarten te schrijven voor Vervolgde Christenen. Tevens bidden
wij voor hen. De morgen begint om 9.30 uur en eindigt
omstreeks 11.30 uur. Als u mee wilt doen, bent u welkom
bij Jannie Zwaans, Kwakelsteeg 25.

Bijbelkringen
•

•

Bijbelkring Ambacht komt bij elkaar op woensdag 17
januari om 20.00 uur bij Mariska van der Meer, Rotterdamseweg 186. We behandelen uit het boekje “In
de voetsporen van Jezus” hfdst. 11: Een discipel leeft
midden in de wereld.
De Ouderenkring in Uitzicht staat gepland voor woensdag 17 januari. Aanvang 14.45 uur in Zaal De Haven
o.l.v. dhr. Arend van den Akker.

Wijkavond over Israël

Er was al medegedeeld dat we op woensdag 31 januari
een wijkavond hebben over Israël. Het thema is echter
gewijzigd. Mw. Pauline Leenman zal nu spreken over ‘1900
jaar ballingschap’.

Israël reis ‘Opgaan naar Jeruzalem’

Van donderdag 7 juni t/m vrijdag 22 juni 2018 hopen we
weer een reis te gaan maken naar Israël. We hopen met
een groep van 8 personen deze reis te maken en zoeken
nog 1 dame, die met ons mee zou willen om de groep
van 8 compleet te maken. Uiteraard mogen er nog meer
mensen zich aanmelden tot max 16 personen! De reis gaat
beginnen in Jeruzalem en vandaar naar Tiberias, de kust
Natanya en de woestijn Mitzpeh Ramon. Vanwege het
70-jarig bestaan van Israël, zal het een reis worden met
een goud randje met echt bijzondere bezoeken in het programma. Vanwege onze vele jaren van reizen en organiseren in Israël, zien we ook plaatsen, waar groepsreizen niet
of nauwelijks komen! Denk hierbij aan kleine mooie musea
en nationale parken en ook bv. oosters koken in een Israëlische keuken met heerlijke gerechten zelf gemaakt en ook
zelf de Hummus en salade’s te verorberen op een heerlijke
warme avond op het dakterras!
Tot uiterlijk woensdag 17 januari 2018 kan men zich opgeven voor deze reis. Bent u/jij nieuwsgierig naar het volledig reis programma en prijzen, dan is er informatie bij mij
op te vragen. Hartelijke groet en Shalom.
Mary Peters en Henk Boes, mary.peters@upcmail.nl

Getuigenissen van de Alpha-cursus

In de periode september-december 2017 hebben een
zestal mensen deelgenomen aan de Alpha-cursus. Wij
willen u bedanken voor uw gebeden en voor het klaarmaken van de maaltijd voor één van de avonden. Twee
mensen van deze groep hebben hun verhaal over hun
Alpha opgeschreven.
De Alpha-cursus bracht mij zoveel meer dan ik van tevoren
had verwacht. Rond mijn 16e ben ik tot het geloof gekomen.
Vijf jaar later had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging en
wilde ik mij graag verdiepen in de basis van het geloof. Dit is
gelukt. Ik heb onwijs veel geleerd over bidden, de Bijbel en de
Heilige Geest. Gevolgen hiervan zijn dat ik veel vaker bid en
een betere relatie heb gekregen met God. Ik zie het nut van
de Bijbel beter in en ik kan hier meer waardevolle dingen uit
halen. Daarnaast heb ik meer geleerd over de Heilige Geest,
wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Ook heb ik veel nieuwe
mensen leren kennen, met wie ik al die donderdagavonden
heerlijk heb gegeten, gezongen en goede gesprekken heb
gevoerd. Naarmate de cursus vorderde merkte ik dat iedereen
steeds opener werd en de gesprekken minder oppervlakkig
werden. Ik vond het mooi dat ieders mening gerespecteerd
werd en dat gelovigen en ongelovigen hun blikken op de
wereld met elkaar konden delen. We hebben met elkaar gelachen en gehuild, ik vond het een ervaring om nooit meer te
vergeten.

Ik ben Ivelina en ik heb de Alpha-cursus in de afgelopen periode gevolgd. Dat was voor mij de leukste en grootste uitdaging. Ik heb heel veel geleerd en er zijn veel veranderingen
gebeurd met mijzelf, voorgoed natuurlijk. Ik geloof meer in
God en ik heb geleerd meer te bidden dan vroeger. Ik bid nu
ook voor andere mensen, vroeger bad ik alleen voor mijzelf.
Ik heb geleerd alles in Gods handen te laten, problemen die
te zwaar voor mij zijn om te regelen. En alles wat klein is, nu
laat ik dat ook bij Hem. Ik heb geleerd om mensen te vergeven, iedereen gewoon. Ik geef veel liefde aan mensen, ook als
ik er niets voor terug krijg. Ik heb alleen maar lieve mensen
ontmoet bij Alpha. Iedereen heeft eigen dingen en gaat een
eigen weg. Maar we waren met zijn allen dicht bij God. Ik ga
binnenkort ook naar de vervolg-Alpha. Met mijn geloof heb ik
geleerd om meer geduldig te zijn en lief te zijn tegen mensen.
In de lessen van Alpha heb ik ook geleerd wie de Heilige Geest
is. Eigenlijk er is God, Jezus en de Heilige Geest in één. De Heilige Geest zorgt meer voor onze kracht die we krijgen van
God. Ik denk nu ook meer aan andere mensen, ook hoe het
met hen gaat.
Op woensdag 24 januari a.s. om 19.00 uur, houden wij
opnieuw een introductieavond over de Alpha-cursus.
Loop je rond met vragen over God, of ken je iemand in je
omgeving die meer wil weten over het christelijk geloof.
Dan nodigen wij je uit om naar deze avond te komen waar
je informatie krijgt over het verloop van de cursus. Lijkt je
dat wel wat, dan kan je je opgeven voor de Alpha.
Adres: wijkgebouw De Dijk, Maassluissedijk 5 Vlaardingen.
Je bent van harte welkom.
Theo van Everdingen.
P.S. We starten met een maaltijd en dus graag even
doorgeven of je komt.

