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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Ds. J.E. de Groot, Ede

17.00

GK Prop. T. Overbeeke,
Gouda

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK Prop. J. Menkveld,
Leiden

17.00

BK Ds. D.F.G. de Bree,
Utrecht

collecten:
1e Diaconie
2e Wijkkas

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

Op Toonhoogte 69
Psalm 42: 1 (OB)
Psalm 63: 1 en 2 (NB)
Psalm 68: 3 (NB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 54
Schriftlezing: Johannes 7: 1-9 en 37-44
Tekst: Johannes 7: 37-39
Gezang 358: 4, 5 en 6
Psalm 119: 86 (OB)
Op Toonhoogte 135

MEELEVEN
•

•

Dhr F. (Frans) van der Geer is na een val in het ziekenhuis opgenomen. Hij is geopereerd en mocht afgelopen vrijdag alweer naar huis terugkeren.
Bij de operatie van dhr. W.(Wandert) Buis zijn complicaties opgetreden. Hij verblijft nu op de IC van het IJsselland ziekenhuis zijn toestand is stabiel.

BLOEMENGROET
•

Mevr. E. Bot - de Wit mocht op 2 juli haar verjaardag
vieren. Zij bereikte de gezegende leeftijd van 98 jaar.
Wij als gemeente Grote Kerk willen u daar alsnog van
harte mee feliciteren. Wij wensen u Gods zegen toe in
de tijd die de Heere er nog aan toe wil voegen.
• Omdat de heer P. (Philip) Wijker al zo lang ziek is en op
6 juli 80 jaar mocht worden willen wij hem verrassen
met onze bloemen. Wij willen je daar van harte mee
feliciteren en hopen dat je een fijne dag hebt gehad
met je vrouw Joke en de kinderen. Wij wensen je Gods
nabijheid toe in je nieuwe levensjaar.
De bloemen worden bezorgd door Tineke Zeilstra en
Betty Kroon.

Zondag 8 juli 2018
Jaargang 12 week 28

GEBOREN
Wellicht heeft u ons al even gezien of gesproken in de afgelopen weken. We zijn ook enorm dankbaar dat we onszelf
nu trotse ouders mogen noemen van onze dochter Mirthe
Janne Nagel die afgelopen maandag werd geboren. We
willen u bedanken voor uw gebed en support tijdens
de zwangerschap van Marlies. Dat was niet altijd zonder
zorgen in een land waar er bijna geen medische zorg aanwezig is. In augustus hopen we als gezin weer richting
Juba in Zuid Soedan te reizen.
Wouter, Marlies & Mirthe Nagel

OVERLEDEN
Op 5 juli is in de leeftijd van 90 jaar overleden Dhr J. (Hans)
van Zellem, sinds 2010 weduwnaar van Mw. Zellem-van
Eck. De begrafenis zal plaatsvinden DV 11 juli op begraafplaats Holy, na een dienst van Woord en gebed die om
11.30 uur begint en wordt geleid door drs. E. Leune. Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid in de aula van 11.00
tot 11.20 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum naast de begraafplaats.

VOORBEREIDING HOORCOMMISSIE
De kerkenraad heeft een drietal gemeenteleden bereid
gevonden zitting te nemen in de hoorcommissie. Dit zijn
Wim Nowé, Heleen Wielaard en Leonie Verhoeven. Vanuit
de kerkenraad nemen deel Sebastiaan Vogel, Henk Westerdijk en Jan Vogel. Ds. W. Markus heeft als consulent ook
zitting in de commissie. Het wachten is nog op een afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad en op de solvabiliteitsverklaring. Blijft u met ons mee bidden om wijsheid
en om de leiding van de Heilige Geest?

VAN DE KERKENRAAD – VERGADERING JUNI
In de laatste kerkenraadvergadering zijn veel verschillende
punten besproken; hieronder een korte opsomming:
• Afscheid Gijs van Herpen; hij heeft een oorkonde en
insigne ontvangen;
• Definitief gemaakt profielschets wijkgemeente,
beleidsplan 2020 en plaatselijke regeling;
• Doornemen jaarrekening Wijkkas 2017;
• Stand van zaken beroepingswerk;
• Invulling functie wijkadministrateur;
• Wijkavonden in najaar;
• Planning extra vergaderavonden m.b.t. uitrol beleidsplan 2020;
• Doopdienst 5 augustus a.s.
Het moderamen vergadert op 26 juli en de eerstvolgende
kerkraadsvergadering is op 13 september.

VANDAAG AFSLUITING KINDERDIENSTSEIZOEN!

refrein:
Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag.

Straks, na de ochtenddienst, zullen we het kinderdienstseizoen feestelijk afsluiten met een vossenjacht! We verzamelen in De Dijk, daar worden de kinderen verdeeld in
groepjes en aan een leiding gekoppeld. Elk groepje zoekt
de vossen in en rond ’t Hof, bij hen kunnen ze puzzelstukjes verdienen om zo de weg naar het knakworstenfeest te
vinden. Vanaf een uur of twee kunnen de ouders hun kinderen ophalen bij familie Kalis (’t Louwelant 15, bij de oude
brandweerkazerne). Wij hopen van harte dat alle kinderen
erbij kunnen zijn. Tot straks!

AFSCHEID
Na 21 jaar heb ik deze week afscheid genomen van het
godsdienstonderwijs op de openbare scholen.
21 jaar gaf ik les op de Ericaschool, een school voor speciaal onderwijs. Daarnaast heb ik enige jaren lesgegeven op
twee andere openbare basisscholen in Vlaardingen. Ik kijk
met grote dankbaarheid terug op deze lessen. Dankbaar
dat ik dit kleine stukje werk in Gods koninkrijk mocht doen
en zoveel kinderen mocht vertellen over de liefde van God
en over de bijbel. Ik begon als vrijwilliger vanuit de kerk
maar vanaf 2009 werd het via een subsidie betaald vanuit
het ministerie en was de kerk alleen nog de zendende
instantie. Omdat het begon namens en vanuit de kerk wil
ik het ook afsluiten in de kerk. God komt alle dank en eer
toe omdat Hij de mogelijkheid en de kracht gaf.
Rika Alderliesten.

SOLIDARITEITSKAS
De brieven voor de lopers liggen vanochtend klaar in de
kerk, netjes gebundeld en voorzien van de naam van de
bezorger. De brieven hoeven alleen maar in de brievenbus
gedaan te worden.

Heer U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot.
Ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot!
Ik dank U voor dit wonder heer,
Dat u mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent!
refrein
Op Toonhoogte 54
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad.
Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad.
Op Toonhoogte 135
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
refrein:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

CRITERIA VOOR DE BLOEMENGROET
Misschien merkt u het wel eens op dat iemand een bloemetje krijgt buiten de criteria. Ik probeer mij er zoveel
mogelijk aan te houden. Maar het moet kunnen om daar
eens van af te wijken, vindt u ook niet?
Lia van Herpen

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
refrein

ONDERWEG EN ZONDAGSBRIEF
Wie iets voor de komende drie weken in Onderweg gezet
wil hebben, moet dit voor maandag 9 juli vóór 9.00 uur
inleveren. Onderweg gaat drie weken met vakantie.
Dit is de laatste reguliere zondagsbrief van dit winterwerkseizoen. Zondag 26 augustus verschijnt de eerste zondagsbrief van seizoen 2018-2019. In de tussentijd wordt
wanneer mogelijk een ‘light’ versie met preekbeurten en
Op Toonhoogteliederen uitgebracht.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 69
Heer, U doorgrondt en kent mij,
Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer
die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naartoe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
refrein

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

Psalm 84: 1 en 6 (NB)
Psalm 147: 3 en 6 (OB)
Psalm 146: 1 en 8 (OB)
Lezing Psalm 139 en 1 Corinthiërs 13: 12-13
Psalm 139: 1, 10 en 11 (NB)
Verkondiging: Gekend zijn, hoe dan ook: wonderlijk.
Psalm 144: 1, 2 en 7 (OB)
Gezang 444

