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Diensten deze week
10.00

GK Prop. W.A. vd Born,
Leiden

17.00

GK Ds. C. Cluistra,
Capelle a.d. IJssel

collecten:
1e GZB
2e PGV

Diensten volgende 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

Zondag 4 maart 2018
Jaargang 12 week 10

collecten:
1e Project 1027
2e PGV
collecte:
PGV

Bloemengroet
•

Vandaag gaan we mevr. J.K. Poot - Brouwer ter bemoediging en als teken van meeleven met haar, verrassen
met onze bloemen. Zo ontvangt u vanuit de Grote Kerk
een hartelijke groet en wij wensen u Gods nabijheid
toe.
• Mevr. J. (Joke) Wijker heeft samen met haar man Flip
een hele mooie uitslag ontvangen, dat haar ziekte is
stil blijven staan. Hun dankbaarheid is groot en dat verdient natuurlijk een bloemetje van uit de gemeente.
Hartelijk gefeliciteerd! Wij wensen u samen Gods rijke
zegen toe.
De bloemen worden gebracht door Tonny Buis en Leonie
Verhoeven.

Meeleven

Dhr. Bas Gravendeel zal dinsdag in het Erasmus MC worden
opgenomen voor een heupoperatie.

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 zijn: 7 maart en 21 maart en in de Stille Week zal
er iedere avond een avondgebed zijn, ook op Stille Zaterdag, maar niet op Goede Vrijdag. De aanvang is steeds
19.30 uur. Allen van harte uitgenodigd!

Gebedskring

Graag willen we uw aandacht vragen voor de wekelijkse
gebedskring op woensdagavond. U weet, in de lijdenstijd,
de periode naar Goede Vrijdag en het Paasfeest, beginnen
we om 20.00 uur in De Dijk. Een moment van gebed waar
iedereen welkom is.

Zendingswerkgroep GZB en IZB

We komen weer bij elkaar op dinsdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur in De Dijk op 6 maart, 3 april en 1 mei. Het
zal fijn zijn elkaar na de lange wintermaanden weer te ontmoeten. Hartelijk welkom

Contributie en huisbusjes van de GZB

De meeste leden van de Gereformeerde Zendingsbond
ontvangen binnenkort bij het Zendingsblad Alle Volken
een acceptgirokaart voor de contributie over 2018. Maar
bij de leden met een GZB-huisbusje komt in maart één van
onze medewerkers op bezoek om het busje te legen. Bij
deze jaarlijkse rondgang komt de opbrengst van het busje
in de plaats van de contributie. De GZB-commissie

Foto’s afscheidsbijeenkomst Ds. Snaterse

Als u de foto’s van de afscheidsreceptie van Ds. Koos en
Annemarie Snaterse wil zien, dan kunt u deze vinden op:
www.grotekerkvlaardingen.nl/afscheidsbijeenkomst-dssnaterse/

(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 & openings- & sluitingstaken). Op dit moment
zoeken wij voornamelijk vrijwilligers voor de openings- &
sluitingstaken.
Meldt u zich alstublieft aan via scriba@grotekerkvlaardingen.nl. Eventueel kunt u daar ook een overzicht opvragen
van de bijbehorende taken.

Stoelopstelling

Afgelopen zondagochtend was er een andere stoelopstelling dan gebruikelijk. Dankbaar zijn wij als kerkenraad voor
de reacties vanuit de gemeente over de ervaringen met
deze opstelling. Vooralsnog zal de opstelling weer zoals
gebruikelijk staan. Aandachtspunten zoals het geluid,
zichtbaarheid predikant en onderlinge verbondenheid
hebben de aandacht voor de toekomst.

Kom zing met ons en doe als wij
Als gevolg van een verhuring is er op 17 maart geen
zanguur. Op de andere zaterdagen bent u welkom om
11.00 uur in de Grote Kerk.

Verslag Songs of Praise

Afgelopen zondagmiddag was er de Songs of Praise georganiseerd door wijkgemeente Grote Kerk samen met het
Leger des Heils. Met elkaar mochten we genieten van de
prachtige muziek en muzikale begeleiding van de Amsterdam Staff Band o.l.v. Olaf Ritman en van Dorine Lissenberg
op de vleugel. De samenzang van zo’n 450 christenen uit
het Vlaardingse klonk volop in de Grote Kerk met een variatie van Psalmen, Gezangen en liederen uit Johan de Heer
en Opwekking. Zelf hield ik een overdenking naar aanleiding van Jezus’ woord, “Maar Ik heb voor u gebeden, dat
uw geloof niet ophoudt” (Lukas 22: 32).
Jack Schrijver las het gedicht van de Vlaardinger Cor Moerman, dat hier volgt:
Laat mij het zout zijn van Uw aarde,
dat in de morgendauw versmelt,
dat zich verliest en eigen waarde
tot in Uw dienst ten offer stelt.
Laat mij het zout zijn in de broden,
onzichtbaar dienstig tot de smaak;
tot troost voor hen, die in hun noden,
Uw Woord verwachten in hun zaak.
Laat mij het zout zijn, dat wil hoeden
al wat bedreigd wordt door bederf;
het slechte overwint het goede,
tenzij Uw Geest ons hart verwerft.
Laat mij het zout zijn in Uw handen,
strooi mij mar kwistig in het rond;
Het geeft niet waar ik zal belanden,
de aarde is Uw goede grond.
We zijn dankbaar dat deze samenwerking mogelijk was en
dat dit velen bijeenbracht. Bovenal dank aan de Heere, Zijn
lof mochten we zingen.
Ds. Koos Snaterse.

Vakantie Bijbelweek

Afgelopen week hebben we van dinsdag tot en met donderdag de Vakantie Bijbelweek gehouden. Aan de hand
van het thema “(T)op Survival” hebben we de kinderen
verteld over de Here Jezus. We maakten kennis met de
wijzen uit het Oosten die een lange reis maakten en daarbij als kompas een ster hadden, de ster wijst de weg naar
Jezus. We hoorden ook hoe de Bijbel een routekaart voor
je leven is, net als voor de minister uit Ethiopië die uitleg
kreeg van Filippus en we hoorden hoe Rachab werd gered
door het teken van het touw, Jezus redt! We kregen bezoek
van Freek en Freddie die op survival gingen en de nodige
avonturen beleefden, denk alleen maar aan een kaart
lezen, een slaapzak delen, vissen en uitdelen. Kortom:
het waren drukke en goedgevulde ochtenden want we
hebben natuurlijk ook nog geknutseld en gezongen.
De tekst die de kinderen hebben geleerd staat in
psalm 32: 8: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet
gaan; Ik geef raad, Mijn oog is op u”.

Op donderdagavond hebben we met kinderen en ouders
de VBW afgesloten, hier hoorden we het Bijbelverhaal
over het levend water. De Samaritaanse vrouw krijgt
levend water, zij leert Jezus kennen als haar Redder en
verlosser. Bedankt voor uw en jullie hulp, of u nu blikjes
gespaard heeft of heeft geholpen op de dagen zelf, hartelijk bedankt. Ook een bedankje voor de onbekende gever
van de ouderensoos die een tas met lekkere koekjes had
neergezet voor de kinderen.
Het VBW team: Nelly, Christl, Anna-Marie, Jolanda en
Centine

Vrouwen Koffiemorgen

Donderdag 8 maart a.s. is het de tweede donderdag van
de maand, dus…. Vrouwen Koffiemorgen, waar u hartelijk welkom bent. U en ieder die het leuk vindt om met
u mee te komen, zoals uw buurvrouw, vriendin, collega,
moeder enz. enz. Spreekster is deze morgen Annemieke
de Haan en haar thema is: “Verkeerd verbonden”. Als u het
net zo spannend vindt als ik om te horen wat zij daarover
gaat zeggen, moet u dus komen. Natuurlijk is er meer dan
genoeg tijd voor ontmoeting en gezelligheid. De morgen
wordt gehouden in de grote zaal van de Bethelkerk aan de
Burg. Verkadesingel. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee
klaar. Om ongeveer 11.30 uur wordt de morgen gesloten,
maar daarna is er nog ruimschoots gelegenheid om na te
praten. Meer info kan Annelies Sondorp u geven of ondergetekende, Franny Treurniet.

Liederen in de morgendienst

Op Toonhoogte 316
Heerlijk is Uw naam
Heerlijk is Uw naam
Hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is Uw naam
Jezus, Jezus.
Heerlijk is Uw naam
Heilig lam van God.
Heilig lam van God.
Dat de zonde der wereld droeg.
Heilig lam van God.
Jezus, Jezus.
Heilig lam van God.
Waardig bent U, Heer.
Waardig bent U, Heer.
Alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus.
Waardig bent U, Heer.
Op Toonhoogte 426
Alzo lief had God de wereld (2x)
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.
Dat Hij aan ons heeft gegeven (2x)
gegeven, gegeven
Zijn eengeboren Zoon.
Opdat een ieder die gelooft (2x)
een ieder, een ieder
het eeuwig leven heeft.

