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DANK
•

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00
17.00

GK
GK

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

collecten:
1e Project 10 27
2e IZB

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. J. van Belzen,
Serooskerke

15.00

Uitzicht

Ds. J. van Belzen,
Serooskerke

GK

Ds. M.C.van Pelt,
Rotterdam

17.00

collecten:
1e Diaconie
2e Catechesemateriaal HJGB

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

Zingen: Op Toonhoogte 238
Zingen: Psalm 89: 1 en 6
Zingen: Psalm 119: 62 en 63
Kinderlied: Op Toonhoogte 543
Schriftlezing: Jozua 2: 1-24 en Hebreeën 11: 31
Zingen: Psalm 145: 1 en 2
Preek: “En zij bond het scharlaken koord aan het venster.” Jozua 2: 21
Zingen: Op Toonhoogte 190
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen Gezang 440: 1, 3 en 4 (LvdK)

MEELEVEN
Dhr W. (Wandert) Buis gaat deze week met een vervolgbehandeling van vijf bestralingen beginnen.

BLOEMENGROET
•

•

•

Mevr. T. Goudswaard- Stolk (Tiny) krijgt vandaag
onze bloemen omdat zij afgelopen woensdag jarig is
geweest. Ook is zij verhuisd en heeft een fijn plekje in
Uitzicht gekregen. Wij hopen van harte dat zij zich er
ook gauw thuis mag gaan voelen. Wij als gemeente
willen u van harte feliciteren met dit alles. Gods zegen
toegewenst.
Ook hebben we een bruidspaar in ons midden, Jan en
Ineke Duifhuizen, die op 6 september 40 jaar getrouwd
zijn. Wij willen jullie daar alvast van harte mee feliciteren en een hele fijne dag toewensen. Wij wensen jullie
Gods zegen toe in de jaren die de Here er nog aan toe
wil voegen.
De bloemen worden bezorgd door de fam. Van Putten
en Joke Korving.

•

Omdat er in de vakantie geen zondagsbrief verscheen,
wil ik -al is het wat later-, allen die gereageerd hebben
op het overlijden van mijn lieve vriend Klaas van Olst,
als nog hartelijk bedanken. De vele kaarten met vertroostende woorden, bezoekjes e.d. hebben mij zeer
gesterkt. Riet Bolderheij
Op zondag 19 augustus mochten wij een prachtig boeket bloemen ontvangen van de gemeente,
omdat wij 50 jaar getrouwd waren geweest. Op deze
manier willen wij u daar hartelijke voor bedanken. Met
een vriendelijke groet aan u allen van de fam. C. van
Zanten.

COLLECTEDOEL PROJECT 10 27
Zorg voor gehandicapte kinderen in Indonesië.
Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk trekt zich het
lot van deze kinderen aan en helpt hen via een speciaal
programma. De kinderen ontvangen hulpmiddelen, zoals
aangepaste stoelen en looprekken, volgen onderwijs en
doen aan handvaardigheid. Gehandicapte kinderen blijken veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht! Je ziet
ze opbloeien! Inmiddels worden meer dan 500 kinderen
en hun ouders begeleid.

CENSURA MORUM / GEBEDSKRING
Aanstaande zondag hopen we als gemeente weer het
Heilig Avondmaal te vieren. Woensdagavond 19.3020.00 uur is er gelegenheid samen te komen in het kader
van Censura Morum.
Op de woensdagavonden hielden we tot de vakantie periode op die tijd tevens gebedskring. Deze keer willen we als
gebedskring samen komen waarbij tevens gelegenheid is
om in het kader van Censura Morum leden van de kerkenraad te spreken. Samenkomen in gebed aan het begin van
het kerkelijk jaar en als voorbereiding op het Heilig Avondmaal is buitengewoon waardevol. Van harte bent u uitgenodigd op 5 september in de Dijk.

TROUWDIENST
Komende 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. Wij wensen hun succes met de laatste
voorbereidingen en heten hen alvast van harte welkom in
de gemeente!

RESERVEREN VAN DE DIJK
Indien u voor gemeenteactiviteiten 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.

WIJKADMINISTRATIE
Wij zijn blij dat we een vervanger gevonden hebben voor
Ad Vogel die de wijkadministratie 10 jaar heeft bijgehouden. Onze nieuwe wijkadministrateur is Nathan Kesseboom. De wijkadministrateur is te bereiken via email:
wijkadministratie@grotekerkvlaardingen.nl.

WIE KOMT ONS HELPEN?!
Helaas is er niet gereageerd op de vraag wie wil komen
helpen om 1x in de drie maanden de Dijk schoon te
houden. Wie zou er a.s. woensdag 5 september voor één
maal de twee dames willen helpen zodat ze er niet samen
voor staan. En vindt u het gezellig dan mag u gewoon blijven als u dat wil. De activiteiten beginnen weer en dan
willen we allemaal graag in een frisse ruimte zitten. Ik denk
dat dit wel moet lukken. Laat u het mij even weten? Doen
hoor!
Lia van Herpen, liavanherpen@gmail.com.

Op Toonhoogte 190
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
‘k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 238
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien,
hallelu, halleluja.

Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Refrein
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken word,
hallelu, halleluja.
Refrein
Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, halleluja.
Refrein
Op Toonhoogte 543
Stap voor stap, dag na dag,
wil ik Jezus volgen.
Hand in hand, heel de weg,
wil ik gaan met Hem.
Als ik struikel staat Hij klaar,
Hij is bij mij in’ t gevaar.
Dus
stap voor stap, hand in hand,
wil ik gaan met Hem.

Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen,
zendt U ons weer uit;
om het zaad te zijn van Gods rijk

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

ZIngen: Gezang 319: 1, 2 en 3
ZIngen: Psalm 33: 10 en 11 (OB)
Zingen: Psalm 12: 4 (NB)
Schriftlezing: Hebreeën 6: 4-12
Zingen: Psalm 51: 5 en 6 (OB)
Preek: ‘Leven tussen hoop en vrees’
Zingen: Psalm 119: 64 en 65 (NB)
Zingen: Gezang 429: 1, 2 en 3

