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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

17.00

GK Ds. W. Dekker,
Oosterwolde

collecten:
1e Diaconie
2e Eredienst
en Kerkmuziek
Wereldwijd

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. K. van Meijeren,
Ede

17.00

GK Ds. P. Kleinbloesem,
Molenaarsgraaf

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

OTH 191: Ik bouw op U
Psalm 17: 3 en 8 (OB)
Gezang 449: 1, 3 en 5
Kinderlied OTH 324: King of kings and Lord of lords
Schriftlezing: Johannes 15: 1-8
1 Thessalonicenzen 4: 13-18
Psalm 73: 12 en 13 (OB)
Gezang 300: 1, 4 en 6
Psalm 149: 1 en 3 (NB)

MEELEVEN
Ook al worden er hier niet altijd namen vermeld, wel is
er steeds veel moeite en zorg in onze gemeente. Gelukkig mogen we met elkaar meeleven, bemoedigen en voor
elkaar bidden. Er is het voorbedeschrift, de verschillende
gebedskringen en het gebedsteam na de dienst. Laten we
heel veel verwachten van het “onderling” pastoraat, elkaar
voortdurend opdragen aan Hem die de getrouwe Herder
en Heelmeester is en ons daarbij ook gedragen weten
door de belofte uit Mattheus 18: “waar twee of drie in mijn
Naam bijeen zijn”.

BLOEMENGROET
•

D.V. dinsdag 24 april hoopt dhr. W.P. (Willem) Post jarig
te zijn, hij wordt dan 85 jaar. Dankbaar zijn we dat u na
een moeilijke periode deze bijzondere dag mag vieren.
Wij als gemeente willen u daar van harte mee feliciteren en een fijne dag toe wensen. Gods zegen toegewenst!

Zondag 22 april 2018
Jaargang 12 week 17
•

De fam. J.A. van Dorp-Voogt krijgt ook vandaag de
bloemen. Dit als teken van verbondenheid en ter
bemoediging voor u beiden. Wij willen u graag vanuit
de Grote Kerk onze hartelijke groeten doen toekomen.
Wij wensen u alle goeds toe.
De bloemen worden bezorgd door Hanna Verhoeven en
Jan Klugkist.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB
Deze zondag staat er weer een JC-avond op het programma met als thema “Zand of Steen?”. Het is de laatste
“normale” Jeugdclubavond voor JW dus be there 19.45 @
De Dijk!

BIJBELKRING
Bijbelkring Berea is op woensdag 24 april bij de familie
J.A. Vogel, Graaf Arnulffstraat.

KINDERDIENST
Nog even en dan is het weer meivakantie! Even lekker
geen school en helaas ook één weekje geen kinderdienst.
Dus volgende week zondag 29 april is er géén kinderdienst en zondag 6 mei is er wél kinderdienst. Alvast fijne
vakantie allemaal! De leiding van de kinderdienst.

LENTEMARKT
Net als de afgelopen jaren hopen we ook dit jaar tijdens de
lentemarkt de Grote Kerk open te stellen. Op deze manier
willen we als gemeente onze gastvrijheid tonen. De lentemarkt vindt plaats op zaterdag 12 mei van 10.00 uur tot
17.00 uur. Wie kan er een uurtje of twee (langer mag altijd)
meedraaien? In de eerste plaats als gastvrouw/heer voor
het aanbieden van koffie/thee. Maar misschien vind je het
ook gezellig om met bezoekers een praatje te maken? Of
vind je het leuk om met kinderen wat te knutselen?
Ideeën zijn welkom! Ik hoor graag van jullie!
Rita Vogel

AANGEPASTE KERKDIENST
D.V. zondag 29 april 2018 om 15.00 uur is er weer een kerkdienst voor en met mensen met een beperking. Graag
nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Als u
iemand met een beperking kent, neemt u hem/haar dan
vooral mee. De diensten zijn ook zeer geschikt voor jonge
gezinnen. We zien u graag de 29ste in Kerkcentrum Holy
te Vlaardingen.

VAN DE KERKENRAAD
In de laatste kerkenraadvergadering zijn veel verschillende
punten besproken; hieronder een korte opsomming:
• Kennismaking met Ds. W. Markus, consulent tijdens de
vacante periode, alleen voor het beroepingsproces;
• Doorspreken eerste aanpassingen Beleidsplan PWG
Grote Kerk 2022 en Plaatselijke regeling;
• Doorspreken profielschets nieuwe predikant;
• Stand van zaken m.b.t. hulpkosters en koffieschenkers;
• Vaststellen nieuwe kascontrole-commissie Wijkkas;
• Stand van zaken afscheidsreceptie kosterechtpaar;
• Voorstel om liturgie (liederen & schrifttekst) op de
website te publiceren; zodat luisteraars deze vooraf
kunnen inzien;
• Juliette Pol (Jeugdwerker) verzorgt de meditatie op de
jaarlijkse gemeentedag (2de Pinksterdag);
• Organisatie Kerkterras wordt benaderd of wij als wijkgemeente iets voor de kinderen kunnen betekenen (in
de vorm van een kindermoment o.i.d./de eigen dienst
gaat gewoon door in de Bethelkerk);
• Gevolgen nieuwe Privacywet (m.i.v. 25 mei a.s.).

NOG ÉÉN MAAL
Deze afgelopen week heb ik al verschillende giften voor
onze wijkkas mogen ontvangen. In alle bescheidenheid
vroeg ik om kleine bedragen maar u dacht daar anders
over, geweldig! Ik wil deze vraag nog één keer aan u stellen om de bodem nog iets verder te bedekken. Dat kunt u
doen door uw kleine gift over te maken naar Wijkkas Grote
Kerk NL75 INGB 0000 3228 44.
Gelijk wil ik gebruik maken van de gelegenheid om alle
gemeenteleden, die deze week iets voor de wijkkas
hebben gegeven bijzonder hartelijk te bedanken. Ik was
verrast en volgende week zal ik u het bedrag laten weten.
Gijs van Herpen

GERANIUMACTIE ST. ONTMOETING
Het is weer voorjaar, tijd voor de geraniumactie van stichting Ontmoeting. Deze stichting geeft o. a. hulp aan dak en
thuislozen. Mooie geraniums voor een aantrekkelijke prijs!
Rode, Witte en Rose, staande en hangende geraniums.
Ze kosten €1,50 per stuk en LET OP: 5 stuks voor de prijs
van vier! Dus vijf voor €6,00!
U kunt uw bestelling doorgeven aan Rika Alderliesten t/m
2 mei a.s. per e-mail: rika_alderliesten@hotmail.com. U
mag mij natuurlijk ook gewoon aanspreken. Wel met het
verzoek om de geraniums voor zover mogelijk bij mij thuis
af te halen. Alleen als u ze echt niet kunt halen worden ze
thuisbezorgd.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 191
Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.
Op Toonhoogte 324
King of kings and Lord of lords,
glory hallelujah
King of kings and Lord of lords,
glory hallelujah
Jesus, Prince of Peace,
glory hallelujah
Jesus, Prince of Peace,
glory hallelujah

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG
•
•
•
•
•
•
•

Psalm 118: 1 (OB)
Psalm 89: 1 (OB) en aansluitend Gezang 109: 1 en 6
Gezang 103: 1
Schriftlezing: Exodus 3: 1-6
Mattheüs 22: 23-33
Psalm 103: 5, 8 en 9 (OB)
Psalm 90: 1 en 8 (NB)
Gezang 290

