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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

17.00

GK Ds. M. Kreuk,
Oude Tonge

collecten:
1e diaconie
2e wijkkas

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Ds. M. van Campen,
Ede

17.00

GK Dr. A.A.Teeuw,
Ridderkerk

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

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

Zondag 3 juni 2018
Jaargang 12 week 23

Op Toonhoogte 302
Psalm 134 (NB)
Psalm 130: 2 en 3 (OB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 536
Lezing: Ezechiël 40: 1-4 en 47: 1-12; Openbaring 22: 1-5
Gezang 483: 1 en 4
Tekst: Ezechiël 47: 1-12
Gezang 288: 1, 2 en 7
Psalm 72: 6 (NB)

BLOEMENGROET
Dinsdag 5 juni hoopt mevr. T.L. Verweij jarig te zijn.
Zij mag dan de leeftijd van 85 jaar bereiken. Wij als
gemeente willen u van harte feliciteren en een fijne
dag toewensen!
• Mevr. C. Schotel – Bouter verrassen wij vandaag met
onze bloemen, dit als teken van meeleven en betrokkenheid met u. U ontvangt van ons allen de hartelijke
groeten.
Beide dames wensen we van harte Gods zegen toe.
De bloemen worden bezorgd door Tineke Zeilstra en
Lia Castro Mata.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!
Het is alweer een tijd geleden, dus tijd voor een nieuwe
Jeugdclubavond! Thema is “Teleurstelling in God?”
Be there, 19.45 @ De Dijk!

DANK
Beste mensen, zondag jl. werd ik verrast met een prachtig
boeket bloemen. Het doet goed contact te hebben met
de gemeente. Inmiddels hebben we kerktelefoon wat ook
het er bij horen gevoel versterkt. Wat mijzelf betreft ligt
de behandeling op schema, over een ruim maand hoor ik
weer of we en hoe we verder gaan. In de afgelopen tijd
heb ik ervaren wat het gemeente zijn betekend. Ik wil dan
ook iedereen bedanken voor de bezoekjes, kaarten, de
lieve brieven, telefoontjes, gewoon een praatje op straat.
Maar bovenal de Here God die overal bij me was. Ik wens u
een gezegende tijd in de voor ons liggende periode. Mede
namens mijn vrouw het allerbeste. Johan Selier

AVONDMAALSCOLLECTE 10 JUNI
Leermiddelen voor noodscholen in Oeganda
De Anglicaanse Kerk heeft in 2017 een aantal scholen in
de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda opgezet. Kinderen die met hun ouders zijn gevlucht uit Zuid-Soedan
krijgen les onder een boom of onder een tentzeil. De
kerk helpt deze tijdelijke scholen met leermiddelen, zoals
pennen, schriften, krijt en schoolboeken. Help mee, geef
deze kinderen hoop voor de toekomst.

•

OVERLEDEN
•

•

Afgelopen donderdag 31 mei is op 88-jarige leeftijd
overleden dhr L. (Leo) Hordijk. De afscheidsdienst
wordt gehouden D.V. dinsdag 5 juni om 14.00 uur in de
aula van de begraafplaats Emaus. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van deze
begraafplaats.
Woensdag, 30 mei jl. is er een einde gekomen aan het
leven van Klaas van Olst. Vele gemeenteleden kennen
hem als de vriend van Mw. M.(Riet) Bolderheij. Samen
hebben zij vele goede jaren gehad met grote trouw
in het bezoeken van de erediensten in Vredeskerk en
Grote Kerk. De begrafenis is D.V. dinsdag 5 juni te Nunspeet.

BIJBELKRING
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar op D.V. dinsdag
5 juni aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur. Aan
de beurt is hoofdstuk 2 uit het boekje “Leven bij de Dag”
van ds. J.J. ten Brinke.

TERUGBLIK WIJKAVOND WOENSDAG 30-MEI
Afgelopen woensdag was er een wijkavond over het
thema: ‘Het vuur van Pinksteren: de gave van de Geest in
de gemeente’. Aan de hand van Handelingen 2: 36-47 verzorgde Ko Steketee een korte overdenking over wat er van
ons verwacht wordt als gemeente. Daarbij stond de vraag
centraal: wat God van ons verwacht als gemeente. Leven
zoals staat in Handelingen 2 of iets anders? Aan de hand
van zijn taken als pastoraalmedewerker gingen wij daar
als gemeente over in gesprek. Onderwerpen als toegankelijkheid, zichtbaarheid in de wijk, hoe kom je over, passeerden de revue. Het was geen druk bezochte wijkavond;
toch is het fijn om ook op andere momenten in de week
met elkaar op te trekken.

AANDRAGEN NAMEN ‘TE BEROEPEN’ PREDIKANTEN

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

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.

Op Toonhoogte 302
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein

CENSURA MORUM
Aankomende donderdag is het moderamen om 19.45 uur
aanwezig in de Dijk voor het Censura Morum. Wellicht
zegt deze term u weinig. Het betekent letterlijk: ‘toezicht op de manier van doen’. In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal kan het zijn dat bij u zelf
of binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die u of jou
ervan weerhouden om aan het Avondmaal deel te nemen.
Dit moment kan gebruikt worden om deze situaties te
bespreken met de kerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan het Avondmaal deel te nemen worden
weggenomen.

MAF TAART? LAATSTE KANS!
Er zijn al een heleboel taarten besteld, heel erg leuk,
bedankt! Ik ben van plan om deze actie nog een maand
vol te houden, dus als u nog een appel- of kwarktaart wilt,
laat het me weten en bestel voor 01 juli! U kunt een e-mail
sturen naar nienkevermaat@gmail.com. Maar u kunt me
natuurlijk ook persoonlijk aanspreken, dat is alleen maar
makkelijk!
U steunt hiermee het werk van Wouter en Marlies Nagel in
Zuid-Soedan. Nienke Vermaat

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein 2x
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Op Toonhoogte 536
Refrein
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer,
en geef Hem alle eer.
Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed,
zijn liefde en trouw
duren voor altijd.
Refrein

STICHTING EXPLOITATIE GROTE KERK
Aanstelling Frank Tomeï
In haar vergadering van 15 mei jl. heeft het bestuur van
Stichting tot Exploitatie van de Grote Kerk te Vlaardingen (SEGK), de heer Frank Tomeï aangesteld als opvolger
van de heer John van ‘t Hof in zijn rol van uitvoerder van
beheerstaken ten behoeve van SEGK; dus voor zover deze
vallen buiten de functie van koster tijdens erediensten e.d.
Daarnaast zal Frank zich ook bezig houden met de exploitatie en met de vriendenstichting teneinde meer verhuringen te realiseren en meer vrienden en sponsors te krijgen.
Wij wensen Frank alle succes toe in zijn nieuwe functie.
Uiteraard is het aantal uren dat hij maakt met name afhankelijk van de verhuringen van de Grote Kerk buiten de
PGV-activiteiten.

Zeg het hardop, de Here is God.
Ja, ik hoor bij Hem.
Waar je ook bent, looft God,
prijst zijn naam.
Eer Hem met je stem.
Refrein 2x

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

Psalm 96: 1 en 4 (NB)
Psalm 93; 1 en 4 (OB)
Psalm 118: 11 en 12 (OB)
Schriftlezing: Efeze 4
Gezang 321
Gezang 481
Psalm 108: 1 en 2 (OB)

