zondagsbrief
protestantse wijkgemeente

grote kerk

aanspreekpunt
Peter vd End
t. 010 435 24 42
scriba
Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaardingen.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg
e. pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaardingen.nl

Zondag 27 mei 2018
Jaargang 12 week 22

GEBOREN
In het gezin van Claudia en Lennard van Steensel is op 21
mei een zoon geboren, broertje van Julian. Zijn naam is
Silvan. Wij feliciteren hen van harte en daarbij uiteraard
ook de grootouders Conny en Ton.

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00
17.00

GK Ds. J. Snaterse,
Hoogeveen
GK Ds. N.M. Tramper,
Delft

collecten:
1e vakantieweken
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

17.00

GK Ds. M. Kreuk,
Oude Tonge

collecten:
1e diaconie
2e wijkkas

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

Op Toonhoogte 389
Psalm 1: 1 en 2
Psalm 119: 3 en 6 (OB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 442
Bijbellezingen: Numeri 13: 1-3; 17-20; 25-14: 1 en
Handelingen 4:1-14; 23.
Gezang 252: 1, 2, 3 en 4
Tekst verkondiging: Numeri 13: 20m, “Vat moed en
neem wat van de vruchten van het land mee.”
Thema: ‘De moed om vrucht te dragen’
Gezang 78: 1, 2 en 3
Psalm 92: 7 en 8 (OB)

BLOEMENGROET
Vandaag verrassen wij ter bemoediging en als teken van
medeleven en betrokkenheid
• de fam. A. Goedknegt – Bot. Fijn, dat we u elke zondag
nog samen mogen begroeten in de kerk. Wij wensen
u van harte de kracht toe bij de weg die u moet gaan.
Zo ontvangt u een hartelijke groet van ons allen. En wij
wensen u de nabijheid van onze Here God toe.
• Dhr. J. Selier, is ook al een lange tijd ziek. Op deze manier
kunt u de betrokkenheid van de gemeente voelen. Wij
hopen van harte dat het voor u samen ook draagbaar
mag blijven. Zo ontvangt u van ons allen een hartelijke groet. Veel sterkte toegewenst in dit alles. De Here
zegene en behoede u.
De bloemen zullen bezorgd worden door de fam. Stijnen
en de fam. v.d. Sar.

BEROEPINGSWERK
Donderdag 17 mei jl. 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 waar de
werktijdfactor vooralsnog is vastgesteld op 80%.
Aandragen namen ‘te beroepen’ predikanten
Nu er een besluit vanuit de AK is genomen kunnen de volgende stappen worden gezet in de zoektocht naar een
nieuwe predikant voor onze gemeente. Naast biddend
te zoeken kunnen we ook ons praktisch inzetten. In deze
fase willen wij als kerkenraad een ‘longlist’ samenstellen
met predikanten waarvan onderzocht moet worden of zij
o.a. bij onze gemeente passen. Hiervoor kunt u en jij als
gemeentelid namen aandragen. Deze namen kun je doorgeven aan een kerkraadslid of e-mailen naar de scriba.
Maar het makkelijkste is de online enquête in te vullen:
https://goo.gl/forms/QN446m6yAtczZxlx2
Graag horen wij bij de namen of u of jij deze predikant
als eens gehoord heeft (real-life of online) en waarom u
of jij denkt dat deze predikant verder ‘onderzocht’ moet
worden. Een mooie manier om samen als gemeente aan
deze zoektocht te beginnen.
A.S. WOENSDAG WIJKAVOND

Een aantal van jullie hebben al op de een of andere
manier kennis met mij gemaakt. Het leek de kerkenraad
en mij goed om een avond te organiseren waarop jullie als
gemeenteleden en ik als pastoraal werker elkaar (nader)
leren kennen. Woensdag wil ik een korte inleiding houden
over ‘Leven als gemeente van Jezus Christus’. Aan de hand
van vragen als ‘Welke betekenis heeft de gemeente van de
Grote Kerk voor jou?’, ‘Wat verwacht je van een pastoraal
werker?’ en ‘Wat kan jij voor de wijkgemeente betekenen?’
willen we dieper op dat onderwerp ingaan. Het zou fijn
zijn als u en jullie erbij zijn! De deur van de Dijk opent om
19.30 uur.

VAN DE KERKENRAAD – VERGADERING 16 MEI 2018

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

In de laatste kerkenraadvergadering zijn veel verschillende
punten besproken, hieronder een korte opsomming:
• Laatste toevoegingen besproken: ‘Plaatstelijke Regeling’
• Laatste toevoegingen besproken: ‘Profielschets Wijkgemeente Grote Kerk’
• Laatste toevoegingen besproken: ‘Beleidsplan 2020’
• Veranderende Privacy Wetgeving (AVG) m.i.v. 25 mei jl.
• Bepalen beroepingscommissieleden vanuit de Kerkenraad (gekozen: Jan Vogel, Ilan Peters en Sebastiaan
Vogel)
• Invulling functie wijkadministrateur
• Wijkavond 30 mei met Ko Steketee; praktische zaken
• Organisatie wijkavond met thema ‘Dertigers’ in najaar
2018
• Stand van zaken m.b.t. hulpkosters en koffieschenkers;
overname taken koster John
• Reiskostenregeling gastpredikanten
De laatste kerkenraadvergadering voor de zomer is op
20 juni a.s.

Op Toonhoogte 389
Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

GEMEENTEDAG 2018 - TERUGBLIK
We mogen terugzien op een mooie, leuke, gezellige en
gezegende Gemeentedag. Met ongeveer 90 deelnemers
hebben we een ochtendviering gehad met onze jongerenwerkster Juliëtte Pol. Daarna was het tijd voor een vijftal workshops van uiteenlopende aard. De Gemeentedag
werd afgesloten met een heerlijke lunch waarbij we volop
konden genieten van het mooie weer. Het was fantastisch om te zien hoe jong en oud samen zingen, luisteren,
praten, sporten en eten. De Taakgroep bedankt alle deelnemers voor hun komst maar ook de (koeken)bakkers, de
soepmakers, de muzikanten, de technici, de workshopleiders, de ‘cateraars’, de opruimers, allen die een bijdrage
hebben geleverd aan het slagen van de Gemeentedag! De
opbrengst van de lunch en de verkoop van de ijzerkoekjes
en de stroopwafels voor het diaconale project in Egypte
en de opbrengst van de collecte voor de onkosten hoort u
volgende week. De Taakgroep Jaarthema

OUD PAPIER
Zaterdag 2 juni van 9.00 tot 11.30 uur staat de container
klaar op de Zomerstraat voor het Open Huis. Ook spullen
voor Dorcas kunt u meebrengen. In maart hebben wij 3,96
ton geleverd, daar krijgen we 126 euro voor. De prijs is nl.
gedaald tot 31,76 euro per ton. In april was het 4,32 ton
en daar zal Irado 137 euro voor uitbetalen. De maand mei
hebben we geen papier kunnen leveren door 5 mei. Zij die
bij de container helpen, wil ik hierbij hartelijk bedanken
voor hun inzet en enthousiasme. Gijs van Herpen.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.
refrein
Laat de vlam weer branden
als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.
(refrein 2x)
Als een vuur, als een vuur.
Op Toonhoogte 442
Geest van God, kom nu bij mij,
kom nu bij mij, kom nu bij mij.
Geest van God, kom nu bij mij
met uw kracht maakt U mij vrij.
Geest van God, ik luister nu,
ik luister nu, ik luister nu.
Geest van God, ik luister nu:
leer mij Heer steeds meer van U.
Geest van God, schijn door mij heen,
schijn door mij heen, schijn door mij heen.
Geest van God, schijn door mij heen
met uw licht voor iedereen.
Geest van God, nu word ik stil.
…………………, ………………
Geest van God, ………………………
leid mijn leven naar uw wil.
Leid mijn leven naar uw wil.

