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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Prop. A. van Mourik,
Driebrugge

17.00

GK Prop. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

collecten:
1e Diaconie
2e IZB

10/05 GK Prop. W.A. v.d. Born, collecten:
10.00
Leiden
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. T. Jacobs, Leiden

17.00

GK Prop. J. Menkveld,
Leiden

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN
•
•
•
•
•
•

Psalm 21: 4 en 5 OB
Psalm 17: 3 NB
Lukas 24: 36-49 en Lukas 9: 18-27
Psalm 118: 6 en 8 NB
Psalm 84: 5 en 6 OB
Gezang 442

OVERLEDEN
Op 29 april is op 81 jarige leeftijd overleden mw. Wilhelmina Poot-Den Breems, echtgenote van dhr. H. (Harry)
Poot. De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 4
mei op de begraafplaats Holy, na een dienst die geleid is
door dhr. Steketee.

BLOEMENGROET
•

Dhr. L. Hordijk is al weer 14 dagen thuis na een verblijf
in het ziekenhuis. Vandaar dat wij u met onze bloemen
willen verrassen. Wij hopen van harte dat u weer wat
mag opknappen. De gemeente Grote Kerk wil u een
hartelijke groet doen toekomen, daar doen we nog
een warme handdruk voor u bij. Wij wensen u Gods
nabijheid toe.
• Mw. T. Elve Barendregt mogen wij nog elke zondag
begroeten in de kerk, daar zijn we heel dankbaar voor.
Het is dan toch ook heel leuk om de bloemengroet
eens te mogen ontvangen. Wij hopen dat u deze week
er van mag genieten. Zo ontvangt u van ons allen een
hartelijke groet. Gods zegen in dit alles.
De bloemen worden bezorgd door de fam. Peters en de
fam. Kalis.

Zondag 6 mei 2018
Jaargang 12 week 19

JEUGDCLUB
Pre-JW!
Hallo allemaal, het jeugdweekend staat al bijna voor de
deur. Als opwarmer zal vanavond om 19.45 uur pre-JW
plaatsvinden. Kom op deze avond onder andere meer te
weten over het thema, de spellen en de keuken. Uiteraard
zal deze avond de Relschopper/Kampsjaak uitgedeeld
worden! Een avond die je niet mag missen! Tot vanavond
in de dijk!
Jeugdweekend
Vanaf woensdag 9 tot en met zaterdag 12 mei zijn we met
een groep van ruim 40 jonge (en iets oudere) mensen op
jeugdweekend in Wintelre. Bidt u mee voor een gezegend
en veilig weekend?
Geen jeugdclub op 20 mei
Er zal op zondag 20 mei geen jeugdclubavond zijn. Jullie
zijn weer welkom op zondag 3 juni!

BIJBELKRINGEN
•

•

De Ouderenkring in Uitzicht staat gepland voor woensdagmiddag 16 mei om 14.45 uur in zaal De Haven,
onder leiding van Arend van den Akker. Wij vervolgen
de serie over Elia.
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag
15 mei aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur.
Samen willen we het hebben over hoofdstuk 1 uit het
boekje “Leven bij de Dag” van ds. J.J. ten Brinke.

WIJKAVOND OP WOENSDAG 30 MEI - SAVE THE DATE!
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. Op deze avond 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 op 30 mei!
De deur van de Dijk opent om 19.30 uur. Ko Steketee.

OPHALEN ZONDAGSBRIEF
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die op zondagochtend de Zondagsbrief vanuit de Dijk naar de kerk meeneemt zodat iedereen hem (op tijd) overhandigd kan krijgen. Contact via de scriba.

LITURGIE OP DE WEBSITE

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Vanaf nu staat de liturgie (liederen en schriftlezing) iedere
zaterdagochtend op onze website.
Zie www.grotekerkvlaardingen.nl

BEDANKT

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor alle goede
wensen, kaarten, cadeaus en het gezamenlijk cadeau
van de wijkgemeente Grote Kerk voor en tijdens onze
afscheidsreceptie van afgelopen zaterdag. Wij gaan van
het cadeau van de wijkgemeente, dat voor een groot
gedeelte is betaald door u allen, een 10 daagse excursiereis naar Karinthië in Oostenrijk maken, met de bus in september a.s. Joke en John van ‘t Hof.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

GEMEENTEDAG 2018 - 2E PINKSTERDAG
Op maandag 21 mei a.s. organiseert de Taakgroep
Jaarthema de jaarlijkse Gemeentedag van 10.00 uur
(inloop vanaf 09.30 uur) tot ongeveer 14.30 uur. De locatie
voor de Gemeentedag is het Groen van Prinstererlyceum.
Blok deze datum alvast in uw agenda. Meer info volgt!
Maar, wij nodigen alvast de koeken-, taarten- en cakebakkers onder ons van harte uit om mooie baksels te maken
en mee te nemen voor tijdens de koffiepauze.
De Taakgroep Jaarthema.

LENTEMARKT

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Op Toonhoogte 528
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

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

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,
maar ‘t is er nog zo donker,
er is iets wat ik mis.
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

KOM ZING MET ONS
Tijdens de Lentemarkt op 12 mei is de Grote Kerk wel
open, maar is er geen zangprogramma. Ook op 16 juni
(Feest Vlaardingen 1018) is er geen Kom zing. Tijdens de
andere zaterdagen beginnen wij telkens om 11.00 uur met
het zangprogramma! Tot ziens.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 395
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

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

Gezang 471: 1 en 2
Psalm 21: 2, 3 en 7
Psalm 40: 5 OB
Filippenzen 3: 1 - 4: 1
Gezang 192: 1, 2 en 5
Verkondiging: Filippenzen 3: 10-11
Psalm 56: 5 en 6 OB
Gezang 218: 1, 2, 4 en 5

