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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. C.M. van Loon,
Rotterdam

17.00

GK

Prop. A.J.R. Treur,
Vinkeveen

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. J.M. Goedhart,
Utrecht

17.00

GK

Ds. W. van Laar,
Gouda

collecten:

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

Zondag 23 september 2018
Jaargang 12 week 39

Op Toonhoogte 209
Psalm 30 vers 1 en 5
Gezang 437
Op Toonhoogte 466
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37
Psalm 116 vers 1, 2 en 4
Preek over het thema: “Je krijgt je leven twee keer”
Op Toonhoogte 180
Gezang 440 vers 1, 2 en 4

AFSCHEID KO STEKETEE
Vanochtend neemt Ko Steketee afscheid als pastoraal
werker in onze wijkgemeente. Na de dienst is er de gelegenheid hem de hand te schudden.

BLOEMENGROET
•

Vandaag gaan de bloemen naar dhr. J. Born. Op zaterdag 22 september mocht hij zijn verjaardag vieren. Hij
bereikte de mooie leeftijd van 90 jaar. Wij als gemeente
willen u daar van harte mee feliciteren.
• Mevr. J. Poldervaart-de Ridder, is vandaag jarig en is 98
jaar geworden. Wij willen u van harte feliciteren en een
fijne dag toewensen met uw kinderen. Een hartelijke
groet vanuit de gemeente Grote Kerk.
Beide jarigen wensen we van harte Gods zegen toe! De
bloemen worden bezorgd door Leonie Verhoeven en de
familie Kalis.

OPENINGSAVOND JEUGDCLUB
Hi allemaal, zondagavond is de eerste JC-avond van het
seizoen. Het belooft een brainstormachtige avond te
worden! Be there, 19.45 @ De Dijk.

BELIJDENISCATECHISATIE
Zoals in vorige zondagsbrieven al is vermeld, start binnenkort ook de belijdeniscatechisatie. Misschien aarzel je nog
om je op te geven als nieuwe deelnemer. Laat dan deze
mooie kans om toe te groeien naar een bewuste keuze om
Jezus te volgen sterker zijn dan jouw aarzeling.
Mee gaan doen betekent overigens niet dat je daarmee
belooft om volgend jaar met Palmpasen of op een andere
zondag, belijdenis te doen. Mooi natuurlijk als je dat nu al
weet. Maar wie daarover nog wat twijfelt en een seizoen
belijdeniscatechese wil ‘gebruiken’ om hier helderheid
over te krijgen, is evengoed van harte welkom!
De eerste avond is op woensdag 3 oktober. Vanaf 19.30 uur
ben je welkom op de Dijk. We zouden het fijn vinden als
nieuwe deelnemers via een whatsappje zich van tevoren
opgeven, ook als je de eerste avond juist niet kunt komen.
Een telefoontje naar een van ons is natuurlijk ook prima.
We zien er naar uit!
Juliëtte Pol (0645815155) en ds. Wim Markus (0610014118)

GEMEENTE BARBECUE EN MEER
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de fiets-, wandelof motortocht en de BBQ van komende zaterdag 29 september a.s. doe dat dan alsnog vandaag!! Start (15.00uur)
en finish Stadswandeling bij bloemenzaak Verkuyl aan de
Markgraaflaan. Start (15.00u) en finish Fietstocht is bij de
Bethelkerk. Start (13.30u) en finish Motortocht is ook bij
de Bethelkerk. Voor deze activiteiten is van toepassing; bij
voldoende deelname en goed weer. Voor de BBQ die in en
om de Bethelkerk wordt gehouden bent u welkom vanaf
17.30uur (de BBQ eindigt rond 20.00uur). Wij vragen een
bijdrage van € 5 per persoon tot maximaal € 15 voor gezinnen van 4 of meer personen. Vooraf opgeven voor een van
de middagactiviteiten is noodzakelijk en u heeft tot en
met dinsdag 25 september a.s. Maar! Geef u gewoon op na
de dienst. De inschrijfformulieren liggen klaar op de tafels
aan beide zijden van de hoofdingang. Opgeven kan ook
via het e-mailadres taakgroepjaarthema@gmail.com of via
06-46677436 (Teunis) of 06-49608704 (Gerard).

FACE TO FACE (AANSLUITEND AAN DE GEMEENTE BBQ)
Aansluitend aan de BBQ organiseert Face to Face Jongerenevents in de Bethelkerk een avond die voor alle leeftijden geschikt is. Een avond vol muziek met de band
Remain, een goed verhaal met spreker Henk Rothuizen en
een hoop gezelligheid. Het thema is: Allen voor één! Wat
kunnen we leren van Kaleb?
Zie ook www.ftof.nl. Wees welkom! Heeft u vragen, stel ze
gerust.

HUWELIJK IAN & ELISE
Op woensdag 3 oktober hopen Ian Wielaard en
Elise Vogel in het huwelijk te treden. De dienst zal
om 13.00 uur worden gehouden in de Grote Kerk.
Voorganger is ds. P. Nagel uit Loenen aan de Vecht. Het
adres van Elise en Ian is/wordt Weteringstraat 35, 3131VZ
in Vlaardingen. Wij wensen hen veel zegen met de laatste
voorbereidingen.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 209
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

GROOT KERKNIEUWS
Bij de start van het nieuwe seizoen komt ook de jaarlijkse
wijkbrief Groot Kerknieuws uit. De meeste van u hebben
deze wijkbrief al op digitale wijze ontvangen. Sinds deze
zondag liggen er ook papieren exemplaren op de leestafel.
Neem gerust een exemplaar mee (en eentje voor iemand,
die er niet is). In de komende weken zullen er steeds een
aantal exemplaren worden neergelegd.
De redactie wenst u veel leesplezier.

Op Toonhoogte 466
Een wijs man bouwde zijn huis op een rots (3x)
En de regen stroomde neer
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
En het huis op de rots stond vast.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
En het huis stortte in met een plof.

GEMEENTEAVOND A.S. WOENSDAG MET DS. WIM MARKUS
Een aantal jaren geleden belegde de Protestantse Kerk in
Nederland een bezinningssamenkomst met bovenstaande
titel. Maar dan zonder vraagteken. Dat ‘gat’ betreft het
missen van dertigers en veertigers op veel momenten in
het kerkelijk leven. Ook als het om de erediensten gaat. Of
die constatering ook voor Vlaardingen geldt, weet ik niet.
(Ook onze wijkgemeente heeft wel wat van dat profiel met
bijv. 44% van het ledenaantal boven 65+ en 22% tussen
20 en 40 jaar) Vandaar mijn keuze om er een vraagteken
achter te zetten. Maar ook al zou het zo zijn, dan is dat geen
reden om te denken dat het zo moet blijven. Ook daarom
dat vraagteken. Op deze gemeenteavond wil ik graag met
u nadenken over de vragen, verlangens en (on)mogelijkheden van genoemde groep gemeenteleden. Zijn hun
vragen enz. anders dan toen ik een dertiger was? Kunnen
we als oudere iets betekenen voor de drukke dertigers? En
andersom misschien ook? Kan dat consequenties hebben
voor het gemeenteleven, met name ook voor de erediensten? Zonder op dat laatste vooruit te lopen denk ik dat de
specifieke vragen van de jonge gezinnen en alleen gaande
dertigers een plaats mogen krijgen in de erediensten.
Wellicht zijn de middagdiensten daarvoor (ook) geschikt,
aldus ds. Markus. Graag tot woensdag 20.00 uur in de Dijk;
deur open om 19.30 uur.

Dus bouw je huis op Jezus de rots (3x)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en’t gebed stijgt op (3x)
Bouw je levenshuis op hem!
Op Toonhoogte 180
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
(refrein)
Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.
(refrein)

GEMEENTEAVOND 10 OKTOBER
Op woensdag 10 oktober hoopt ds. Liefting uit Gouda
in vervolg hierop op de wijkavond van a.s. woensdag
met ons na te denken over mogelijkheden, die we (nog)
hebben om antwoorden te vinden op geloofsvragen van
alle tijden en specifieke vragen van nu. Kan de catechismus hierbij helpen?

STUDIEAVOND OVER “ZEVENTIG JAAR ISRAËL”
Op woensdag 10 oktober is er in Vlaardingen een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij
spreekt is: Zeventig jaar Israël. De bijeenkomst vindt plaats
in Zorgcentrum Uitzicht, Churchillsingel 483 in Vlaardingen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

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

Gezang 320 vers 1 en 2
Psalm 27 vers 2
Psalm 147 vers 1
Schriftlezing: Haggaï 1: 1-2:1 en 1 Petrus 2: 1-5
Psalm 74 vers 3, 7 en 12 (OB)
Preek: “Let op de weg!” n.a.v. Haggaï 1
Gezang 320 vers 3 en 4
Psalm 65 vers 2 en 3

