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Diensten deze week
10.00

GK Ds. W. van Laar,
Gouda

17.00

GK Ds. K. Timmerman,
Dirksland

14/3
19.30

GK Ds. Z. de Graaf,
Katwijk a.d. Rijn

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV
collecten:
1e Woord&Daad
2e PGV

Diensten volgende week
10.00

GK Ds. M. Kreuk,
Oude Tonge

17.00

BK Ds. J. van Belzen,
Serooskerke

collecten:
1e Diaconie
2e Wijkkas

Biddag

Komende woensdag is het biddag voor gewas en arbeid.
De dienst in de Grote Kerk begint om 19.30 uur en
ds. Z. de Graaf zal voorgaan. De diaconale collecte is
bestemd voor uienteelt door kleine boeren in Burkina
Faso, een project van Stichting Woord en Daad.

Meeleven
•
•
•

Mw. I. van den Berg-Wiegersma, is na een val opgenomen in het Franciscus gasthuis en inmiddels geopereerd.
Mw. T. Verwey, heeft onlangs na een val in het ziekenhuis gelegen, ze is inmiddels weer thuis maar zal nog
wel enkele onderzoeken moeten ondergaan.
Bas Gravendeel heeft een nieuwe heup gekregen, de
operatie is geslaagd en zonder complicaties verlopen.
De eerste voorzichtige stappen zijn inmiddels gezet.
Nu volgt een periode van herstel en revalidatie.

Bloemengroet
•

Zondag 11 maart 2018
Jaargang 12 week 11

Vandaag gaan de bloemen naar mevr. I. (Ida) v.d. Berg
- Wiegersma. Zij is gevallen en heeft haar heup gebroken. Wij als gemeente wensen u een voorspoedig
herstel toe. Een hartelijke groet van ons allen en Gods
zegen toegewenst.
• Uit betrokkenheid en ter bemoediging gaan de bloemen naar mevrouw K. Mooij - Beijer. Een poosje geleden is zij verhuisd naar de verzorging in Uitzicht. Daar
heeft ze het ook fijn. De gemeente Grote Kerk wil u hartelijk groeten en wenst u Gods nabijheid toe.
De bloemen worden bezorgd door de fam. Stijnen en
Marjolein Vroom.

Gebedskring

Woensdagavond 14 maart is er de eredienst in het kader
van bidstond voor gewas, arbeid en visserij. De wekelijkse
gebedskring in De Dijk en het avondgebed in de Grote
kerk komen hierdoor te vervallen.

Bedankt

Graag wil ik iedereen héél hartelijk bedanken voor alle
kaarten, telefoontjes e.d. Ook voor de bloemengroet van
de gemeente. Het heeft Aad en mij bemoedigd dat er in
de gemeente zo wordt meegeleefd. Het gaat nu redelijk
goed met mij, maar ik blijf in behandeling bij Antes-Delta.
Anja van de Ree

Zondagavond Jeugdclub!

Hi allemaal! Zondagavond is er weer Jeugdclub met als
thema ‘Demonen?’. Een moeilijk thema waar we graag
met jullie over in gesprek gaan, dus be there 19.45 uur @
De Dijk!

Zondagavond 25 maart Gemeente Jeugdclubavond!

Het duurt nog even, maar u kunt 25 maart alvast in uw
agenda zetten voor een nieuwe Gemeente-Jeugdclubavond! Gemeenteleden zijn van harte welkom om deze
avond bij te wonen en wij als Jeugdclub zouden het erg
leuk vinden als u komt: 25 maart om 19.45 uur in De Dijk!

Avondgebeden in de tijd vóór pasen

In de weken van de lijdenstijd is er elke woensdagavond
een avondgebed. Een kort samenzijn van ongeveer een
half uur, waarin een Psalm en een gedeelte uit het Evangelie worden gelezen, en waarin we onze voorbeden willen
uitspreken. Het is een moment van aandacht voor God en
voor Zijn Woord, toelevend naar Goede Vrijdag en Pasen.
De data: woensdag 21 maart en in de Stille Week is er
iedere dag een avondgebed, ook op Stille Zaterdag, maar
niet op Goede Vrijdag. De aanvang is steeds 19.30 uur.
Allen van harte uitgenodigd!

Bijbelkringen
•
•

De Ouderenkring in Uitzicht staat gepland voor woensdag 21 maart. Aanvang 14.45 uur in Zaal De Haven o.l.v.
dhr. Arend van den Akker.
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag
13 maart aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur.
Aan de beurt is hoofdstuk 7 (Onvoorstelbare genade)
uit het boekje “Onvoorstelbaar” van Bernhard Reitsma.

Huwelijk Olaf & Sayra

Op vrijdag 23 maart a.s. zullen Olaf van der Schans en Sayra
Rodriquez-Saucedo in het huwelijk treden. Om 14.00 uur
vindt het burgerlijk huwelijk plaats en om 15.30 uur de kerkelijke inzegening in de Grote Kerk. De dienst zal geleid
worden door Ds. J. Snaterse.

Jeugdhonk

Hallo allemaal, volgende week zaterdag 17 maart is er
karaoke in het honk! Kom je talenten showen aan de rest
door middel van een zelfgekozen nummer. De avond zal
rond 20.30 uur beginnen. Dus wees op tijd.

Herhaling (dringend) Kosters gezocht

Met het vertrek van John en Joke van ’t Hof komt er een
extra last op de actieve vrijwillige kosters. Daarom zijn wij
als kerkenraad dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige
kosters. Samen kunnen wij op die manier zorgen dat de
zondagse diensten goed gefaciliteerd kunnen worden.
Zoals u al heeft kunnen lezen is het voornemen om de
kostertaken op te splitsen in losse onderdelen (koffie/
thee, audio en openings- / sluitingstaken). Op dit moment
zoeken wij voornamelijk vrijwilligers voor de openings& sluitingstaken. Dit zijn enkel werkzaamheden voor de
erediensten; niet voor de Stichting Exploitatie Grote Kerk.
Meldt u zich alstublieft aan via scriba@grotekerkvlaardingen.nl. Eventueel kunt u daar ook een overzicht opvragen
van de bijbehorende taken.

Reserve staan

Wij zoeken twee dames, die bereid zijn om reserve te staan
bij het schoonhouden van de Dijk.
Er is wel eens iemand verhinderd en dan is het best pittig
om het samen te doen. Zeker nu onze koster ook weg gaat.
Het is op woensdagmorgen eenmaal in de maand, dat de
dames op de Dijk werken. Het komt niet vaak voor dus de
belasting is niet heel groot.
Voor meer informatie kunt u bij Lia van Herpen terecht:
e-mail liavanherpen@gmail.com

Paasgroet aan gevangenen in ons land

Na afloop van de dienst worden er bij de uitgang enveloppen uitgereikt met daarin een tweetal kaarten, die wij als
wijkgemeente aan gevangenen in ons land willen sturen.
Het gaat om dubbele kaarten, waarvan een kaart in de
vorm van een hart. Het offer van de liefde van God is het
kruis in het midden van het hart. God is er voor iedereen
die daar voor open wil staan. De andere kaart geeft een
kijkje op de natuur. Wij willen u en jou vragen de envelop
met beide kaarten in de reeds geadresseerde envelop te
versturen tot uiterlijk donderdag 22 maart 2018. Verdere
toelichting is apart bijgevoegd. De gehele actie kost u/jou
slechts twee postzegels.
De wijkdiaconie rekent op -en bedankt- u en jou voor deelname aan de Paasgroetactie 2018!

Vakantieweken 2018

Door de diaconie van de Protestantse Gemeenten te
Schiedam en Vlaardingen worden ieder jaar vakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn er weer twee weken
gepland van 14 juli t/m 28 juli in Conferentiecentrum Kaap
Doorn te Doorn. De kosten voor die week zijn 570 euro per
persoon.
In iedere wijkgemeente is men weer op pad gegaan om
belangstellenden te informeren over deze gezellige weken
en hiervoor in te schrijven. Als u belangstelling hebt en ook
wel eens - of weer eens - zo’n week wil meebeleven, dan
kunt u contact opnemen met mw. N. Kleijwegt. Zij geeft
uw naam en adres dan door aan de persoon in onze wijk
die graag bij u langs komt. De diaconie

Liederen in de morgendienst

Op Toonhoogte 239
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.
refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten,Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”
refrein
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Op Toonhoogte 431
Jezus ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven,
maar ook weer bent opgestaan.
refrein:
Jezus, ik dank U, U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U.
Ik geef mijzelf aan U !
U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door Uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.
refrein
U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden,
nee, Heer, dat begrijp ik niet.
refrein

