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Jaargang 12 week 35

DANK
•

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00
17.00

BK Ds. W. Dekker,
Oosterwolde
GK Ds. H. Mast,
Ter Heijde aan Zee

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

•

collecten:
1e Project 10 27
2e IZB

•

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00
17.00

GK Ds. J.W. Sparreboom,
Sliedrecht
GK Dr. A.A.Teeuw,
Ridderkerk

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

Zingen: Op Toonhoogte 223
Thema: Effatha
Zingen: Psalm 146: 1 en 4 (NB)
Zingen: Op Toonhoogte 264: 1, 2 en 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 522
Schriftlezingen: Jesaja 35: 1 t/m 6, Marcus 7: 31 t/m 37
Tekst: Marcus 7: 34
Zingen: Gezang 151
Zingen: Psalm 40: 5 en 8 (OB)
Zingen: Psalm 72: 10 en 11 (OB)

Op deze manier wil ik de hartelijke dank overbrengen voor de bloemengroet van afgelopen zondag
19 augustus. Ik was blij verrast met het prachtige
boeket bloemen. Ook ben ik dankbaar en blij met
de voorbede in de kerk en het medeleven & gebed.
Met vriendelijke groet, Len Remijn
Dank voor het meeleven en meebidden tijdens mijn
ziekte en de operatie. Dit heeft ons erg gesteund en
goed gedaan. Bovenal danken we de Heere dat ik
gespaard bleef. In het vertrouwen en weten dat Hij er
bij is wachten we op vervolgbehandeling door middel
van bestralingen. Tonny en Wandert Buis
Namens mijn moeder, mevrouw van Raamsdonk-Vos
verblijvende in de Soenda, wil ik u bedanken voor de
mooie bos bloemen die zij mocht ontvangen voor haar
95e verjaardag. Diny van der linden-van Raamsdonk.

VOORBEDE
Wij vragen uw gebed voor Albert & Esther. Bij Albert is
na ernstige klachten, twee weken geleden een (naar verwachting) goedaardige tumor weggenomen bij zijn hypofyse. Zijn herstel loopt voorspoedig. Esther is herstellende
van een gekneusde voet. Zij verblijven momenteel op Urk.

MAF NIEUWS FAM. NAGEL

Vanmorgen komen we samen in de Bethelkerk. Dit is een
dienst onder onze verantwoordelijkheid waarin we ook
welkom heten de leden van de andere PGV gemeenten
die de gezamenlijke dienst op het Kerkterras niet bijwonen.

Afgelopen donderdag zijn Wouter en Marlies met Mirthe
vertrokken naar Zuid-Soedan en vrijdag veilig op hun
compound in Juba aangekomen. Ook alle 9(!) koffers met
bagage zijn aangekomen. Wij wensen hun nieuwe kracht
toe om hun werk weer op te pakken en zich als gezin daar
te settelen.
De taartenactie van Nienke Vermaat heeft het mooie
bedrag van € 340,- opgeleverd voor het werk van Wouter
en Marlies. Hartelijk bedankt Nienke!
De Thuisfrontcommissie

BLOEMENGROET

GEMEENTE BBQ

DIENSTEN VANDAAG

•

Vandaag verrassen wij mevr. R. Dugas - Sadari met
onze bloemen. De laatste tijd is zij wat aan het tobben
met haar gezondheid. Op deze manier willen wij ons
meeleven aan u tonen. U ontvangt van ons allen een
hartelijke groet en wensen u Gods zegen toe.
• Op 31 augustus hoopt dhr. J. Poot zijn verjaardag te
vieren, dan wordt hij 90 jaar. Wij willen u alvast van
harte feliciteren en een fijne dag toewensen. Tevens
ontvangt u de hartelijke groeten van ons, en daar doen
we nog een stevige handdruk bij. Gods zegen in uw
nieuwe levensjaar.
De bloemen worden bezorgd door Hilde Cordia en Philip
Vermaat.

Noteer alvast in de agenda, houdt zaterdagmiddag
29 september a.s. vrij vanaf ongeveer 14.30 uur. Als onderdeel van de Opening van het Winterwerk bent u namelijk
van harte welkom bij de Gemeente BBQ in de Bethelkerk.
Voorafgaand aan de BBQ zijn er nog een aantal activiteiten
waaruit u kunt kiezen om deel te nemen. Meer informatie
volgt! Taakgroep Jaarthema

RESERVEREN VAN ‘DE DIJK’
Indien u voor gemeente-activiteiten gebruik wilt maken
van een zaal in ‘de Dijk’ kunt u dit via de volgende personen reserveren: Huub Eschbach (huub.eschbach@telfort.
nl), Koen Korving (khkorving@ziggo.nl), Scriba (scriba@
grotekerkvlaardingen) of via het Kerkelijk Bureau (info@
pknvlaardinge.nl). Allen beheren een centrale digitale
agenda.

HUWELIJKEN
•

•

Op vrijdag 31 augustus hopen Albert de Jong & Martine van Steensel in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening zal plaats vinden om 14.30 uur in de
Grote Kerk in Vlaardingen. Hun adres is: Zeeweg 18,
2225 CW in Katwijk. We wensen hun een gezegende
dag!
Op vrijdag 7 september hopen Albert Aardema &
Rynke Saathof in het huwelijk te treden. U kent hen
wellicht nog niet, maar na hun huwelijk zullen zijn lid
worden van onze gemeente. Hun adres: Prins Mauritsstraat 26 B 3116 GH Schiedam. Wij wensen hun een
gezegende dag en heten hun van harte welkom in de
gemeente!

JEUGDCLUB SEIZOEN 2018-2019
De scholen beginnen weer. Om jullie genoeg tijd te geven
weer in het juiste ritme te komen start het jeugdclub seizoen pas in het weekend van 22 en 23 september! Sterkte!

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
Op toonhoogte 264
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

VERTREK KO STEKETEE
Onze pastoraalwerker, Ko Steketee, heeft per 1 september
zijn arbeidsovereenkomst beëindigd. Volgende maand
zullen we er in de dienst aandacht aan schenken en wordt
u in de gelegenheid gesteld hem de hand te drukken. Hij
laat weten dat hij de samenwerking met de wijkkerkenraad
en het werken in onze gemeente als positief heeft ervaren.

EEN DRINGENDE OPROEP
U weet dat wij een fijne, gezellige club dames hebben die
helpt de Dijk schoon te houden. We hebben acht dames
maar we komen er dringend één te kort. U bent maar 1x
in de drie maanden aan de beurt. Dus drie dames in de
maand op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Koffie
wordt gezellig in het Open Huis gedronken. Een paar
reserve dames, dat zou ook een pré zijn. Wie komt ons
versterken?
Voor verdere inlichtingen moet u bij Lia van Herpen zijn of
mailen liavanherpen@gmail.com

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Op toonhoogte 522
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer
(gehele couplet 2x)

GROOT KERKNIEUWS
In de maand september willen wij een nieuw wijkblad uitgeven. Wanneer u/jij een artikel wilt plaatsen, dan graag
aanleveren uiterlijk vóór donderdag 30 augustus a.s.;
het liefste op digitale wijze naar c.wielaard@planet.nl
of anders op papier bij Cock Wielaard, Lusthofstraat 52,
3135CX te Vlaardingen.

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

LIEDEREN DEZE MORGENDIENST

Op toonhoogte 223
Refrein
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. (2x)
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein

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

Zingen: Gezang 328: 1, 2 en 3
Zingen: Psalm 111: 1 en 5 (NB)
Zingen: Gezang 426: 2 en 5
Schriftlezing: 1 Samuel 1: 1-8 en Jakobus 3: 5-12
Zingen: Psalm 42: 2,3 (OB)
Zingen: Gezang 470: 1, 2, 3 en 4
Zingen: Psalm 145: 5 en 6 (OB)

