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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Ds. N.M. Tramper,
Delft

17.00

GK Ds. H. Mast,
Ter Heijde aan Zee

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

Zondag 8 april 2018
Jaargang 12 week 15

BEDANKT
Ik wil heel graag de gemeente bedanken voor de prachtige bloemen (in mijn lievelingskleur) die ik afgelopen
zondag mocht ontvangen. Het heeft mij erg bemoedigd,
mede omdat nu telefonisch contact met Klaas niet meer
mogelijk is. Nogmaals hartelijke dank, Mevrouw R. (Riet)
Bolderheij.

BIJBELKRINGEN
•

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00
17.00

GK Prop. T. Overbeeke,
Gouda
BK Ds. M.C. van Pelt,
Rotterdam

collecten:
1e De Windwijzer
2e PGV

OVERLEDEN
Op Goede vrijdag is overleden Johanna Maria van der
Windt-Paalvast in de leeftijd van 81 jaar. De begrafenis
heeft op 6 april plaats gevonden op begraafplaats Holy.
J. van der Windt.

AVONDMAALSCOLLECTE
De collecte die wordt gehouden tijdens het Heilig Avondmaal is bestemd voor noodhulp aan vluchtelingen in Bangladesh. Door gewelddadigheden tussen verschillende
bevolkingsgroepen zijn zo’n 400.000 mensen van huis en
haard verdreven. De vluchtelingenkampen zijn overvol.
Sinds een aanslag enkele weken geleden is een nieuwe
groep mensen op de vlucht. Zij kunnen geen kant op. Kerk
in Actie steunt noodopvang voor 1500 families die zijn
ondergebracht bij gastgezinnen en scholen in de omringende dorpen. Het geld wordt besteed aan voedsel- en
hygiënepakketten en handwasfaciliteiten.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!
Na een fantastisch paasuitje staat deze zondag weer een
JC-avond op het programma! Thema is “David: man naar
Gods hart?” Be there, 19.45 uur @ De Dijk!

BLOEMENGROET
Vandaag mogen we weer twee gemeenteleden blij maken
met onze bloemengroet. Dit als teken van meeleven, verbondenheid en bemoediging. Het zijn
• mevr. N.J. (Len) Remijn, en
• mevr. J.C. Wielaard–Vroegindeweij.
Wij doen u beiden de hartelijke groeten toe komen
en wensen u Gods nabijheid toe. De bloemen worden
bezorgd door Jantine van Rossem en Philip Vermaat.

•

•

Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag
10 april aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur.
Aan de beurt is hoofdstuk 8 (De barmhartige vijand) uit
het boekje “Onvoorstelbaar” van Bernhard Reitsma.
De Ouderenkring in Uitzicht staat gepland voor woensdagmiddag 18 april om 14.45 uur in zaal De Haven,
onder leiding van Arend van den Akker. Wij vervolgen
de serie over Elia.
Open kring, woensdag 11 april bij fam Korving,
Joh. Naberkade 28. Behandeld wordt Psalm 124.

GEBEDSKRING
Woensdag 11 april hopen we als gebedskring weer bij
elkaar te komen in De Dijk. Aanvang 19.30 uur. Een waardevol moment voor persoonlijk gebed, voor de gemeente
en de samenleving.

GEMEENTE HIGH TEA
Hallo allemaal, op 14 april organiseert het honk een
“Gemeente High Tea” voor jong en oud! Opgeven kan
bij Nathan Kesseboom: 06-20193515 of via een mail naar:
nathan_kesseboom@hotmail.com.

MAF

TAARTEN!

Om Wouter en Marlies Nagel te steunen begin ik weer met
taarten bakken. U kunt bij mij een appel- en/of kwarktaart
bestellen voor € 7,50 per taart. Voor een tientje kan de taart
zelfs worden thuisbezorgd. Mijn plan nu is dit tot ongeveer de zomervakantie te doen. De gehele opbrengst gaat
natuurlijk naar Wouter en Marlies, die voor MAF werken.
U kunt mij bereiken via nienkevermaat@gmail.com. En u
kunt mij natuurlijk ook gewoon persoonlijk aanspreken.
Nienke Vermaat

HULPKOSTERS
Wij gunnen John en Joke van harte hun pensioen, maar
missen hen enorm als kostersechtpaar. Martin Kruidenier heeft inmiddels aangeboden als extra hulpkoster en
Koen Kroving om de coördinerende taak van John over te
nemen. Wij zijn op zoek naar meer hulpkosters. Ook willen
wij het koffie zetten, klaarzetten van kopjes en koffie
schenken laten doen door een aparte groep mensen. Dit
ontlast de hulpkoster. Wilt u overwegen of u hieraan mee
wilt helpen? Graag doorgeven aan een van de kerkrentmeesters of de scriba.
Met dank, Jan Klugkist.

OPRUIMEN NA DE DIENST
Graag zien wij na de dienst wat hulpkrachten om de tafels
in te klappen en de stoelen weer op zijn plaats te zetten.
Voor de tafelkleden zien we graag enkele dames, die de
kleden netjes opvouwen, opdat zij de volgende keer weer
gebruikt kunnen worden. Alvast onze hartelijke dank.

AFSCHEIDSRECEPTIE VAN JOHN EN JOKE
Vorige week mocht u allemaal een uitnodiging ontvangen
voor de afscheidsreceptie van John en Joke op zaterdagmiddag 28 april van 14.30 tot 16.30 in de Grote Kerk.
Helaas is er op de uitnodiging vergeten dat uw gift voor
het cadeau naar Speciaal Fonds Grote Kerk
NL57 INGB 0002 2522 07 overgemaakt kan worden, met
vermelding: cadeau John van ’t Hof.

OPEN HUIS
Om ons vrijwilligersteam te versterken voor het Open
Huis, zien wij uit naar nieuwe gastvrouwen en -heren. Wij
nodigen u van harte uit op vrijwillige basis volgens rooster
1x per maand mee te draaien op woensdagochtend van
10.00 t/m 12.30 uur koffie/thee schenken, of op donderdag
van 17.00 t/m 20.30 uur voor een gezamenlijk driegangenmenu [28 gasten] de ene week, of op zaterdag van 11.30
t/m 15.30 uur INLOOP warme maaltijd met drie gangen de
andere week. Adres: Zomerstraat 18, 3131EW, Vlaardingen,
telefoon 010 - 4603382 [bij aanwezigheid]
Hoe meer vrijwilligers, hoe meer vreugd, hoe minder aan
de beurt. De gasten die wij mogen ontvangen “uw naasten” en zich bij ons thuis voelen, komen voor een warme
maaltijd, voor de gezelligheid en ontmoeting met anderen, een gesprek en/of luisterend oor.
Komt u gerust eerst eens kijken en eet lekker een hapje
mee, voelt u zich vooral welkom!
Met vriendelijke groet, Carla op den Brouw (voorzitter)

VROUWEN KOFFIEMORGEN
Donderdag 12 april a.s. bent u weer van harte welkom op
de Vrouwen Koffiemorgen. Helaas alweer de laatste van dit
seizoen. Spreekster is deze morgen Pauline Leenman, die
zal spreken over de Joodse Feesten. Dat wordt uiteraard
heel boeiend en het is dan ook zeer de moeite waard om
deze ochtend bij te wonen. De toegang voor deze morgen
is zoals gewoonlijk vrij en het is eveneens vrij om uw vriendin, buurvrouw, zus, moeder, dochter etc. mee te nemen
naar de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel. Vanaf
9.00 uur is de deur open en staan koffie en thee klaar. En
omdat het de laatste keer is dit seizoen, hebben we weer
iets extra’s voor u. Kortom: redenen te over om te komen!
Om 9.30 uur wordt de morgen geopend. Einde om ongeveer 11.30 uur.
Namens het team, Franny Treurniet

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 236
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Op Toonhoogte 541
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen.
De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook.
Mijn God is zo groot zo sterk en zo machtig
Er’s niets wat God niet kan doen

)
) 2x

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen.
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
Mijn God is zo groot zo sterk en zo machtig
Er’s niets wat God niet kan doen

)
) 2x

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen.
Heb jij soms verdriet? ’t is God die het ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
Mijn God is zo groot zo sterk en zo machtig
Er’s niets wat God niet kan doen

)
) 2x

