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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

BK Ds. A.A.A. Prosman,
Amersfoort

17.00

BK Ds. G.C. Vreugdenhil,
Gouda

collecten:
1e GZB
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. J. Snaterse,
Hoogeveen

17.00

GK Ds. N.M. Tramper,
Delft

collecten:
1e vakantieweken
2e PGV

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

Op Toonhoogte 264
Gezang: 239 : 1, 2, 3 en 4
Psalm 150: 1 en 3 (OB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 444
Lezing OT: Ezechiël 36: 22-28
Lezing NT: Handelingen 2: 1-13
Psalm 85: 1, 3 en 4 (NB)
Tekst: Handelingen 2: 1
Thema: de betekenis van Pinksteren toen en nu
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 (OB)
Gezang 244 : 2 en 4

BLOEMENGROET
Vandaag gaan we ter bemoediging en als teken van meeleven en betrokkenheid twee gemeenteleden verrassen
met onze bloemen. Het zijn
• mevr. A. Den Outer–Koster en
• mevr. A. Brobbel–Boender.
Beide dames willen wij de hartelijke groeten doen toe
komen. En wij wensen u beiden Gods onmisbare zegen
toe. De bloemen worden bezorgd door Tonny Buis en Marjolein Vroom.

MEELEVEN
We leven mee met Dhr. L. (Leo) Hordijk, zijn gezondheid
gaat heel erg achteruit. Omdat hij alleen woont, wordt er
een plek gezocht waar hij de zorg kan krijgen die hij op dit
moment hard nodig heeft.

Zondag 20 mei 2018
Jaargang 12 week 21

VANDAAG EERSTE RONDGANG ZENDINGSCOLLECTE GZB
De Pinksterzendingscollecte is dit jaar bestemd voor
Mexico. De GZB-werkers Machiel en Erika Kommers
hebben de laatste jaren de kerken daar kunnen helpen.
Het Centro Shalom is door de kerken opgericht en daar
hebben honderden verslaafden een tweede kans gekregen. Uw wijkdiakenen en de GZB-commissie.

BEROEPINGSWERK
Afgelopen donderdag heeft de Algemene Kerkenraad ons
verzoek tot toestemming voor het beroepen van een predikant besproken.
De financiële toestand van de PGV is op de middellange
termijn zorgelijk en daarom wil de AK zich nu niet binden
aan langlopende verplichtingen op het huidige niveau.
Wij hebben toestemming gekregen om het beroepingswerk te starten voor een predikant waarvan de werktijdfactor vooralsnog is vastgesteld op 80%.

GEMEENTEDAG 2018 - 2E PINKSTERDAG
Morgen is het zover, de jaarlijkse Gemeentedag! We beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) tot ongeveer
14.30 uur. De locatie voor de Gemeentedag is het Groen
van Prinstererlyceum. De opbrengst van de lunch en de
verkoop van stroopwafels en ijzerkoekjes is voor diaconale
project waarbij de Koptische en Presbyteriaanse kerk in
Egypte financieel wordt gesteund. U kunt hiervoor ‘strippenkaarten’ kopen van € 5 en/of € 10. En aan het einde
van de Gemeentedag wordt er nog collecte gehouden
voor de onkosten. Wees op beide dus (financieel) voorbereid! Wij kijken uit naar een mooie, gezellige en gezegende
Gemeentedag. Tot morgen! De Taakgroep Jaarthema

HULP BIJ DE KINDERDIENST
In de zomervakantie zijn er minder mensen beschikbaar
voor de kinderdienst. Zodoende wordt het lastig om door
te gaan... Wie wil er in de zomervakantie, de periode van
22 juli t/m 19 augustus, één zondagochtend helpen bij
de kinderdienst, zodat de vaste medewerkers ook van
de vakantie kunnen genieten? Ik zoek twee mensen per
zondag om tijdens de eredienst een verhaal voor te lezen
en een knutselwerkje maken met de kinderen van groep
1 en 2. Aanmelden kan via oppas.grotekerkvlaardingen@
gmail.com. Alvast hartelijk dank!
Krista van Kampenhout

PINKSTERKRANT

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Door de GZB is een zendingskrant samengesteld. Deze
krant bevat allerlei nieuws uit een groot aantal landen
waar de GZB present is met zendingswerk. Zowel van
landen in Europa als ver daarbuiten staan in die krant in
de belangstelling. Na afloop van de diensten van deze dag
wordt deze krant aan u/jou uitgedeeld. De GZB-commissie

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

AFSCHEID
Zondag 27 mei zal ik afscheid nemen van mijn ambt als
ouderling-kerkrentmeester/wijkpenningmeester. Dit heb
ik 18 jaar mogen doen. Het wijkpenningmeesterschap
wordt op vrijdag 25 mei over gedragen aan de heer Huub
Eschbach, ouderling-kerkrentmeester. Hij neemt dit van
mij over. De giften die u ontvangt van gemeenteleden of
die u wil geven, moeten nu bij hem afgegeven worden of
via de bank overgeschreven worden. Verder blijven alle
nummers van de bank etc. hetzelfde. Ik wens Huub veel
blijdschap en vreugde toe om deze taak voort te zetten.
Met een vriendelijke groet van Gijs van Herpen.
P.S. De kopy voor “Onderweg” blijf ik gewoon verzorgen.

Op Toonhoogte 444
Ik moet weggaan, Ik moet weggaan,
Ik kan echt niet blijven,
maar ik zal een mooie brief
in jullie harten schrijven.
Als je dan mijn woorden leest
weet je dat ik ben geweest.
Als je dan mijn woorden leest
weet je dat ik ben geweest.
Ik ben bij je, Ik ben bij je,
Ik ben t’rug gekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Zondag 27 mei om 15.00 uur in Kerkcentum 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.

LEZING OVER MENSEN MET DEMENTIE
Op 31 mei is er een bijzondere en mooie lezing van theologe en schrijfster Annemarie Roding-Schilt (PKN) over de
rol van u, het geloof en de kerk bij mensen met dementie
en hun naasten. We mogen u als leden van verschillende
kerken immers niet alleen voor deze problematiek op
laten draaien. De avond wordt u gratis aangeboden. Bij de
uitgang mag u wel geven voor wat het u waard was. Kom
op donderdag 31 mei om 20.00 uur naar de Windwijzer,
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Aanmelden en informatie: Marjan van Dorp,
marjanvandorp@debovenkamer.org.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 264
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
Geeft mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Ik ben bij je, Ik ben bij je,
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest.

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

Psalm 75: 1 (OB)
Openingstekst: 2 Korinthe 3: 17
Psalm 107: 1 en 11
Gezang 477
Lezing: Galaten 2: 1-14
Psalm 71: 1 en 2 (NB)
Lezing: Galaten 5: 1-6
Psalm 71: 13 en 14 (NB)
Thema: ‘Geestelijke vrijheid’
Psalm 56: 2 en 5 (OB)
Gezang 305

