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Diensten deze week
10.00

GK Ds. N.M. Tramper,
Delft

17.00

BK Ds. J. Snaterse

collecten:
1e Diaconie
2e IZB

Diensten volgende week
10.00

GK Ds. J. Snaterse

17.00

GK Ds. T. Jacobs,
Leiden

collecten:
1e Diac. Wijkkas
2e HGJB

Erediensten

Vanmorgen is onze oud-predikant ds. N.M. Tramper in ons
midden.
Vanmiddag is de dienst in de Bethelkerk. De Bijbellezing
is uit Johannes 1: 44-52, met de verzen 51 en 52 als tekst.
Het thema is, ‘Door Jezus God ervaren’.

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen naar
• Mw. C. van Haften-van der Zwan. Op 16 januari mocht
u 85 jaar worden. Wij als gemeente willen u daar nog
van harte mee feliciteren. En wij wensen u een voorspoedig nieuw levensjaar toe. Zo ontvangt u een hartelijke groet van ons allen.
• De fam. K.J. van Zanten, willen wij zomaar eens verrassen. Dit als teken van verbondenheid met u. De ongemakken van het ouder worden gaan aan u beiden niet
voorbij. U ontvangt de hartelijke groeten van ons allen
en wensen u Gods nabijheid toe.
De bloemen zullen wodn worden l(w)6(o)-2(n )Jvn4(e)n hn n rs n.

Zondag 21 januari 2018
Jaargang 12 week 4

Reünie JV (Timotheüs-Panoplia-Samuël)

Save the date
Het heeft even geduurd, reeds in 2016 heb ik hierover al
bericht, maar het gaat er dan eindelijk echt van komen.
Heb jij in een grijs of minder grijs verleden op de Jeugdvereniging gezeten of heeft u kinderen die lid zijn geweest
van de JV?
Op zaterdag 7 april 2018 is er aan De Dijk een reünie van
de JV van 14.00 tot ongeveer 19.00 uur. Wil je komen, stuur
even een e-mail naar Jaap Wieman wiema031@planet.nl
of geef je op via Facebook (Evenement: Reünie JV Grote
Kerk Vlaardingen). Een scherpe grens is er niet, maar denk
in JV jaren aan 1975-1990. Ben je van een latere jaargang,
geen enkel probleem. Je bent van harte welkom, het is
niet meer dan een indicatie! Aan ouders het verzoek om
dit bericht aan uw kinderen door te geven. Zegt het voort,
zegt het voort!
Teunis Eigenraam

Liederen in de morgendienst

Op Toonhoogte 305
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Bijbelkring

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid

Samenkomen voor Vervolgde Christenen

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Op woensdag 24 januari is er de Bereakring bij Jan Vogel,
Graaf Arnulfstraat 55.
Iedereen van harte weer uitgenodigd om 20.00 uur.

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.

Aangepaste kerkdienst

Op zondag 28 januari is er om 15.00 uur in Kerkcentrum
Holy weer een aangepaste dienst voor mensen met een
verstandelijke beperking. Voorganger is pastor Guus Ruijl.
Het thema is, ‘De 10 geboden: Blijf je ouders trouw’.
Organist is dhr. G. Korpershoek.

Start nieuwe Alpha-kring

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.
P.S. We starten met een maaltijd en dus graag even doorgeven of je komt. Theo van Everdingen.

Op Toonhoogte 498
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel. in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

Liturgie middagdienst Bethelkerk

Gez. 258: 1, 2 en 3
Ps. 63: 1 en 2 (NB)
Ps. 115: 6 en 7
Ps. 139: 1 en 9 (NB)
Gez. 430: 1, 3, 4 en 6
Ps. 73: 12
Bijbellezingen: Genesis 28: 10-15 en Johannes 1: 44-52
Tekst: Johannes 1: 51-52
Thema: ‘Door Jezus God ervaren’

