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Diensten deze week
10.00

GK Ds. J. Snaterse

17.00

BK Ds. J.E. de Groot,
Ede
GK Ds. M.J. van Oordt,
Bodegraven

15.00 GK Ds. J. Snaterse
Zangdienst m.m.v.
Leger des Heils

collecten:
1e Project 10 27
2e Wijkkas
collecten:
1e Project 10 27
2e Wijkkas

Deze morgen is de afscheidsdienst van Ds. J. Snaterse als
wijkpredikant van wijkgemeente Grote Kerk. Wij wensen
de dominee en zijn vrouw Gods zegen en kracht toe in
deze voor hen bijzondere tijd. In deze dienst is er een
geprinte orde van dienst.
Vanmiddag in de Bethelkerk gaat Ds. J. de Groot voor.

Bloemengroet

Onze bloemen gaan naar
• dhr. H.A. Ammerzoden. Op 29 januari mocht hij 90 jaar
worden, toen lag hij in het ziekenhuis.Nu ter bemoediging een felicitatie vanuit de Grote Kerk. Wij hopen op
een voorspoedig herstel. Een hartelijke groet van ons
allen.
• Mevr. R. Dugas – Sadari, voelt zich de laatste tijd niet
altijd zo in orde, vandaar ter bemoediging verrassen
we haar met de bloemen. Wij wensen u veel sterkte toe
in dit alles, met een meelevende groet.
Beiden wensen wij Gods zegen toe.
De bloemen worden bezorgd door de fam. Peters en Betty
Kroon

•
•
•

•

•
•

Erediensten

Meeleven

•

•

Diensten volgende week
10.00

Zondag 18 februari 2018
Jaargang 12 week 8

Mw. L.J. (Louise) Kesseboom-Arnoldus, herstelt thuis
van een ontregeling van de bloedsuiker. Is nog zo verzwakt dat zij nu nog geen bezoek kan ontvangen.
Mw. A. (Anneke) van der Brugge-Kal, krijgt een reeks
chemokuren en gaat samen met haar man Leo een
zware weg.
Dhr. J.A. (Sjaak) de Kok, ontvangt eveneens een aantal
chemokuren. Ook hij gaat, met zijn vrouw Annie, door
een ingrijpende periode.

•
•

•

Dhr. J. Selier, krijgt voor langere periode nabehandelingen door middel van spoelingen.
Dhr. J. (Hans) van Zellem heeft een zware blaasontsteking opgelopen en is nog erg verzwakt.
Dhr. H.A. van Ammerzoden, verblijft tijdelijk in Het
Zonnehuis.
Mw. J.A. (Anja) van de Ree-de Visser, is gelukkig uit de
kliniek ontslagen. Wel krijgt ze nog ambulant zorg om
weer wat te herstellen.
Mw. G. van der Vaart-van den Bout verblijft nu in De
Soenda, waar ze de nodige zorg ontvangt.
Mw. H.J. Roodenburg-Storm, is thuis ziek.
Mw. J.K. Poot-Brouwer is afgelopen donderdag, na 2
weken i.v.m. benauwdheid opgenomen te zijn geweest
in het Vlietlandziekenhuis, voor verder herstel overgeplaatst naar Frankeland.
Mw. J.M. (Joke) Wijker-Perdijk, heeft een heel mooi uitslag van de onderzoeken gekregen. De ziekte is blijven
stilstaan. Dit betekent dat zij verder mag met de huidige medicatie. Ook voor haar man, die lijdt aan vasculaire dementie, stemt dit tot grote dankbaarheid.

Bijbelkringen deze week
•
•
•

De Ouderenkring Uitzicht staat gepland voor woensdag 21 februari om 14.45 uur in de zaal de Haven o.l.v.
A. van den Akker. Onderwerp Elia.
Op woensdag 21 februari om 20.00 uur is er weer Bijbelkring bij de fam J. A. Vogel, Graaf Arnulffstraat.
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag 20 februari aan de Surinamesingel 18, aanvang
20.00 uur. Aan de beurt is hoofdstuk 6 (Het feest kan
beginnen) uit het boekje “Onvoorstelbaar” van Bernhard Reitsma.

Blikjes gezocht voor Vakantiebijbelweek

Beste gemeenteleden, zoals u weet houden we van dinsdag 27 februari tot en met donderdag 1 maart de VBW in
de Bethelkerk. Elke ochtend hebben we een leuk en gevarieerd programma van 10.00 tot 12.00 uur. Op de donderdagavond sluiten we af in de zaal waar we de VBW houden,
de avond begint om 19.00 en eindigt om 20.00 uur. Na
afloop is er nog iets te drinken. Nu zijn we dringend op
zoek naar lege blikjes knakworst…… We hebben er ongeveer 60 nodig om er iets leuks mee te kunnen knutselen.
Wilt u meehelpen sparen? Zondag staat er een grote doos
op de tafel van het koffiedrinken, als u hier de blikjes in
wilt doen zou dit heel fijn zijn. Wilt u nog komen helpen? U
bent van harte welkom; geef het dan even door aan Centine van der Sar, cvdsar@icloud.com

Van de kerkenraad – Vergadering 8 februari 2018

Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van de
afgetreden broeders Willem Post, Henk Stijnen en Jan
van Kampenhout en Ds. Snaterse, aangezien dit ook zijn
laatste kerkenraadvergadering in Vlaardingen was. De
nieuwbenoemde ambtsdragers waren voor het eerst aanwezig. Er is een (nieuw) moderamen gekozen voor het
komende jaar. Als voorzitters zijn Ronald de Heer en Jan
Vogel bereid hun taak voort te zetten. Sebastiaan Vogel is
de nieuwe scriba. Vanwege de overdracht van het scribaat
zal Roel van Keulen zich nog enige tijd aansluiten. Omdat
het team van diakenen nog niet compleet is, is besloten
dit jaar geen vaste diaken in het moderamen op te nemen.
Overige besproken & besloten punten in het kort:
• Jan van der Sar wordt afgevaardigd naar de Algemene
Kerkenraad (AK);
• Cor Spee neemt de belijdeniscatechisatie over van Ds.
Snaterse;
• Belijdenisdienst is vastgesteld op zondag 25 maart;
voorganger Ds. Snaterse;
• Coördinatie Pastoraat ondergebracht bij Jan Vogel &
Peter van der End;
• Martin Kruidenier neemt de redactie van de Zondagsbrief over van Ds. Snaterse;
• Gijs van Herpen neemt de redactie van de Onderweg
over van Ds. Snaterse;
• Middagdienst van zondag 25 feb vervalt om 17.00 uur
vanwege praisedienst om 15.00 uur, waarin medewerking wordt verleend door de Brassband van het Leger
des Heils;
• Ook in 2019 zal er een ‘dienst met doven’ worden georganiseerd op 6 oktober 2019;
• Met AK en College van Kerkrentmeesters wordt overleg gevoerd over tijdelijke uitbreiding uren pastoraalmedewerker Ko Steketee en over het opstarten van
beroepingswerk;
• Kosteractiviteiten verlichten i.v.m. vertrek kosterechtpaar. Dit zal door vrijwilligers overgenomen moeten
worden. Het zal nodig zijn om het team van de huidige
hulpkosters fors uit te breiden. Om hun taken te verlichten zullen er aparte teams komen voor techniek &
geluid, koffie schenken, voorbereidingen diensten;
• Reactie besproken naar de Classis over de 3de tranche
van consideraties. Dit betreft met name wijzigingen in
de rechtspositie van predikanten.

Kerkdienst voor mensen met een beperking

D.V. zondag 25 februari 2018 om 15.00 uur in Kerkcentrum
Holy is er weer een kerkdienst voor en met mensen met
een beperking. Graag nodigen wij u uit om deze dienst
bij te wonen. Ook als u iemand met een beperking kent,
neemt u hem/haar dan vooral mee.

Spullen t.b.v. Kerk in actie / GZB

Al jarenlang zamelt Kerk in Actie / GZB spulletjes in welke
weer verkocht worden en waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan deze organisaties om mensen te
ondersteunen die graag hun leven waardevol willen leven,
maar daarvoor niet de benodigde middelen hebben! Die
inzameling van spullen gebeurt plaatselijk door vrijwilligers, die daarin heel veel energie en tijd steken. In 2017
werd landelijk maar liefst € 31.533,- ingezameld. Van u
wordt slechts gevraagd om spullen zoals: postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten, mobiele telefoons,
lege cartridges van printers, alle soorten kaarten, munten
en bankbiljetten (ook vreemde valuta), niet weg te gooien
maar in te leveren. U kunt het kwijt in speciale tonnetjes
die staan in de kerken en ouderencentra in Vlaardingen.
Indien gewenst kunnen de spullen ook bij u thuis worden
opgehaald. Belt u dan naar onderstaande contactpersoon.
J.A. de Kok.

Liturgie middagdienst Bethelkerk
Gez. 314
Ps. 84: 1,5 NB
Ps. 27:7 OB
Ps. 119: 53, 67 OB
Ps. 73: 9,10 NB
Gez. 192: 1,2,6
Schriftlezing Johannes 1: 35-40

