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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Dr. G. van den Brink,
Woerden

17.00

GK Ds. F. Wijnhorst,
Katwijk

collecten:
1e Diaconie
2e Plaatselijk
jeugdwerk

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. J.E. de Groot, Ede

17.00

GK Prop. T. Overbeeke,
Gouda

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

Zondag 1 juli 2018
Jaargang 12 week 27

DANKBAAR
Op vrijdag 6 juli a.s. hoopt de heer P. (Philip) Wijker zijn
80ste verjaardag te vieren. Ondanks de lichamelijke en
geestelijke zorgen welke hij heeft, is hij samen met zijn
vrouw, God dankbaar dat zij deze dag in hun vertrouwde
omgeving mogen gedenken. God zorgt en is er iedere dag
opnieuw.

AANDRAGEN NAMEN PREDIKANT
Ook tijdens de zomerperiode kunt u als gemeentelid nog
steeds namen aandragen voor de eventueel toekomstig
predikant. 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

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

WEET U NOG?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op 21 april 2012 organiseerden wij als wijkgemeente een
benefietconcert. De opbrengst was bestemd voor Ronnie
Makukule. Een jongen wonende in Afrika en het verlangen
om de olifanten in zijn leefgebied te beschermen. Helaas
had hij daar zelf geen middelen voor; want de opleiding
is erg duur. Ronnie heeft ondanks veel strubbelingen zijn
opleiding afgerond en doet waar hij van droomde. U kunt
iets van Ronnie zien via deze link: www.beautifulnews.
co.za/stories/ronnie-makukule. Nogmaals hartelijk dank!
Susanne Vogel

Op Toonhoogte 2
Gezang 457: 1, 3 en 4
Psalm 32: 3 (OB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 488
Psalm 51: 1 en 2 (NB)
Lezingen: 2 Samuël 12: 1-15 en Lukas 18: 9-14
Tekst: 2 Samuël 12: 13
Psalm 130: 2 (OB)
Gezang 449: 1, 2, 3 en 5

MEELEVEN
Dhr. W. (Wandert) Buis wordt D.V. 5 juli opgenomen in
het IJsselland Ziekenhuis en de operatie zal 6 juli plaats
vinden. Wij wensen Wandert en Tonny Gods nabijheid toe.

BLOEMENGROET
•

Vandaag gaan wij mevr. C.J. (Corrie) v.d. Ster – Harlaar
blij maken met onze bloemen. De laatste tijd gaat het
niet altijd even lekker met Corrie. Vandaar ter bemoediging en als teken van meeleven en betrokkenheid
deze verrassing. Een hartelijke groet van ons allen en
wij wensen u Gods nabijheid toe.
• Trouw elke zondag nog in de kerk dachten wij de
fam. J.A. Born-de Groot ook een groet van de gemeente
te geven. Dankbaar dat dit op zo’n hoge leeftijd nog
mogelijk is. Wij wensen u alle goeds toe met een hartelijke groet van ons allen. Gods zegen in dit alles.
De bloemen worden bezorgd door de familie Van Putten
en Anneke van Keulen.

DOOPDIENST
Op zondag 5 augustus zal er een doopdienst gehouden
worden. Mochten er ouders zijn die hun kind graag willen
laten dopen dan kunt u dat via de scriba laten weten.

BELEIDSPLAN & PROFIELSCHETSEN
In de kerkenraadsvergadering van juni is het beleidsplan
2020, de profielschets van de toekomstig predikant en de
profielschets van onze wijkgemeente definitief gemaakt.
Deze kunt u aanvragen via de scriba.

TERUGBLIK KERKENRAADSRETRAITE
Op vrijdag 22 juni hebben wij als kerkenraad een retraite
gehouden. Een chique woord om de tijd te nemen elkaar
beter te leren kennen. Het thema was: ‘Elkaars hart kennen’.
In een workshop onder leiding van Bas Gravendeel gingen
wij dieper in op het onderwerp: ‘Geloofsgesprekken
voeren’ en na het eten was er tijd om op een informele
manier elkaar als broeders beter te leren kennen. We
mogen terugkijken op een leerzame en leuke middag en
avond. Wij hopen als team er voor elkaar en voor u te zijn
als gemeente.

DANKDIENST ALBERT & ESTHER KNOESTER
Op 22 juli zal er ’s morgens een dankdienst gehouden
worden voor Albert & Esther Knoester. Zij zijn inmiddels
alweer 10 jaar geleden uitgezonden naar Israël. Inmiddels
aan het werk in Dimona maken zij veel mooie situaties
mee. Toch is ook de aanvechting en de weerstand vanuit
de orthodoxe gemeenschap groot en heeft zelf sporen
van bedreiging gehad. Toch hebben zij de trouw van God

in alle gevallen ervaren en voelen zich gezegend met hetgeen nu bereikt is. Hun dankbaarheid willen ze ook graag
in de periode dat zij met verlof zijn in Nederland (half juni
tot half augustus) met de thuisgemeente delen. Naast
enkele toespraken is er ook na de dienst koffie en thee.

GEMEENTEDAG 2018 - OPBRENGST
U had van ons nog de opbrengst te goed van de verkoop
van hamburgers, soep, ijzerkoekjes, stroopwafels etc. ten
bate van het diaconale project van de HGJB in Egypte.
De definitieve vaststelling heeft wat langer op zich laten
wachten omdat de verkoop van stroopwafels nog even
heeft doorgelopen. Inmiddels is de balans opgemaakt,
in totaal heeft de verkoop € 639,90 opgebracht. Samen
met de opbrengst voor het project tijdens de afgelopen
Nieuwjaarslunch komt het totaalbedrag uit op € 907,15. Al
met al een schitterend resultaat. Wij zijn blij en dankbaar
met dit resultaat. De Taakgroep Jaarthema

We zien uit naar uw en jouw komst op genoemde zaterdagen, te beginnen op 7-7. Welkom!
Hartelijke groet van alle betrokken vrijwilligers.

LIEDEREN IN DEZE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 2
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

WIJKBLAD 13 - SEPTEMBER 2018
In de maand september 2018 willen wij een nieuw wijkblad (Groot Kerknieuws) uitgeven. Dat lijkt nog een eind
weg, maar het goed en tijdig uitgeven van zo’n blad vraagt
een hoop voorbereiding en werk. Daarom willen we aan
de gemeente [in het bijzonder diegene die betrokken zijn
bij / leiding geven aan een activiteit binnen de gemeente]
een oproep doen voor het aanleveren van kopij / artikelen,
die in dit wijkblad moeten of kunnen worden opgenomen.
De aangeleverde teksten willen we ook gebruiken om de
informatie op onze website weer actueel en fris te maken.
Het thema voor dit wijkblad is: Met hart en ziel; dus een
mooie uitleg of illustrerend verhaal bij dit thema is ook
welkom.
Wanneer u/je een artikel wilt plaatsen, dan graag aanleveren uiterlijk vóór donderdag 17 augustus a.s.; het liefste op digitale wijze naar c.wielaard@planet.nl of anders
op papier bij Cock Wielaard, Lusthofstraat 52, 3135 CX te
Vlaardingen.

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!
Kinderlied Op Toonhoogte 488
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus liefde voor jou, en mij.
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus liefde voor jou.

DE WAARHEIDSVRIEND UITGAVE OVER ROTTERDAM
De Waarheidsvriend is uitgekomen met een themanummer over de kerk(-presentatie) met mogelijkheden (en
moeiten) in Rotterdam als voorbeeld van een grote stad.
Aan de orde komen o a een verhaal van missionair predikant Niels de Jong over Noorderlicht een jonge gemeente
In Rotterdam Blijdorp, er is een gesprek met Mireille de
echtgenote van minister Hugo de Jonge oud-wethouder
in Rotterdam en een stukje over de stichting diaconaal
Havenproject Rotterdam. Er liggen weer een aantal exemplaren in de kerk, die u mee kunt nemen.
Gerrit van der Voet

INZAMELDATA OUD PAPIER + SPULLEN DORCAS
Beste gemeenteleden, U en jij kunt uw gespaarde oud
papier, karton etc. de 2e jaarhelft 2018 inleveren op de volgende zaterdagen: 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2018. In de vakantiemaand AUGUSTUS
is er dus GEEN inzameling. Ook kunt u kleding, schoeisel
etc. inleveren op hetzelfde adres, namelijk Zomerstraat
18 te Vlaardingen. Dit wordt naar het verzameldepot van
Dorcas in De Lier gebracht. Let op: speelgoed wordt niet
meer ingezameld om reden van met name transpostkosten en lokaal aanbod.

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

Psalm 100: 1, 2 en 4 (NB)
Psalm 133: 1, 2 en 3 (OB)
Psalm 150: 1 (NB)
Psalm 72: 4 en 11 (OB)
Lezingen: Handelingen 15: 35-41 en 2 Timotheus 4: 9-11
Tekst: Handelingen 15: 3
Gezang 303: 1, 2 en 5
Gezang 304: 1 en 3

