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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00
17.00

GK
GK

Ds. P. Nagel,
Loenen aan de Vecht
Ds. E.K. Foppen,
‘s Gravenhage

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV
3e GZB Sulawesi

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Dr. A.A.Teeuw,
Ridderkerk

17.00

BK

Prop. J.J. Steketee;
Zwijndrecht

collecten:
1e Diaconie
2e Wijkkas

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

Zondag 14 oktober 2018
Jaargang 12 week 42

Op Toonhoogte 246
Psalm 93
Psalm 38 vers 3, 9 en 12
Kinderlied: Op Toonhoogte 196
Schriftlezingen: Genesis 18: 1-16 en 21: 1-7 en
Mattheüs 25: 34-40
Op Toonhoogte 236
Psalm 126 vers 1 en 2
Gezang 291

BLOEMENGROET
We hebben de komende week twee jarige gemeenteleden.
•
Mevrouw H.J. van Haften, hoopt D.V. woensdag 17
oktober 85 jaar te worden. Fijn, dat wij u nog regelmatig in de kerk mogen begroeten.
• Ook mevrouw P. Keizerwaard – Broek, mag haar verjaardag D.V. op donderdag 18 oktober vieren. Zij bereikt
dan de zeer hoge leeftijd van 96 jaar.
Beide dames willen wij vanuit de Grote Kerk van harte feliciteren en een fijne dag toewensen. De Heere zij u beiden
nabij. De bloemen worden bezorgd door de families
Stijnen en van der Sar.

AANDRAGEN NAMEN VACATURES KERKENRAAD
In januari 2019 zullen - vanwege aflopend ambtstermijn - waarschijnlijk twee kerkenraadsleden aftreden. Dit
betekent dat wij als kerkenraad momenteel zes vacatures
hebben. U kunt vanaf vandaag namen aandragen voor de
ambten van Diaken (1x), Ouderling (4x). Daarnaast zijn wij
als kerkenraad op zoek naar een nieuwe Kerkrentmeester.
Deze persoon hoeft geen ambt te aanvaarden. U kunt uw
namen met korte motivatie per e-mail doorsturen aan de
scriba. Op papier kan ook, p/a Tollensstraat 68, 3131GZ,
Vlaardingen. De sluitingstermijn is 31 oktober 2018.

MEELEVEN
Mw. M (Map) Vogel-Stijnen mocht terugkeren na een ziekenhuisopname. Ze is nog verzwakt en kwetsbaar, zodanig dat ze voorlopig niet naar haar eigen huis kan maar op
de zorgafdeling van Uitzicht verblijft.

OUDE PSALMBERIJMING
Er kwamen enkele vragen binnen waarom er soms geen of
weinig psalmen uit de oude berijming worden gezongen
in de morgendiensten. Na de wijkavond over het beleidsplan heeft de kerkenraad besloten de oude berijming in
de morgendienst niet af te schaffen. Wel is besloten de liederenkeuze voortaan meer aan de (gast)predikanten over
te laten. In de brief aan de gastpredikanten staat dat het
Liedboek 1973 leidend is in de morgendiensten. Daarnaast
wordt er gezongen uit de liedbundel ‘Op Toonhoogte’.
Psalmen in de oude berijming kunnen nog steeds gekozen worden als de predikant daar voorkeur aangeeft, mits
deze in begrijpelijk taal zijn zodat het missionaire karakter
van de morgendiensten voorop blijft staan. De gastpredikant heeft hiermee zelf de keuze welke liederen worden
gezongen in de dienst.
In de zondagsbrief worden de psalmen uit de oude berijming aangegeven met OB, staat er niets achter dan zijn ze
gekozen uit het Liedboek.

BIJBELKRING
Woensdagavond is er Bijbelkring Berea bij fam. J. Vogel om
20.00 uur.

HONK: OKTOBERFEST 20 OKTOBER
A.s. Zaterdag is er een feestje in het honk. En niet zomaar
een feestje maar een heus Oktoberfest. We hopen jullie
allemaal te zien. Tot dan!

TIENERCLUB
Op vrijdag 19 oktober gaan we weer beginnen met de tienerclub. Ben je tussen de 9 en 12 dan ben je van harte uitgenodigd! We vinden het natuurlijk erg leuk als je je vrienden van school of uit de buurt mee naar de club neemt.
We beginnen altijd met een gedeelte uit de bijbel waarbij
we aansluiten op thema’s die jullie als tieners tegenkomen.
Daarna is het tijd voor gezelligheid en spel.
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur, Waar: Honk, Info: Jolanda Wildeman 010-4350970/jolandawildeman76@gmail.com

ZENDINGSWERKGROEP GZB/IZB
Herinnering: Werkgroep ochtend, dinsdag 16 oktober van
10.00 tot 12.00 uur in De Dijk. Welkom!

ALPHA-CURSUS
Door te weinig aanmeldingen konden wij geen Alpha starten. Wij hopen dat er eind januari a.s. meer animo zal zijn
om een cursus te beginnen. Namens het Alphateam, Theo
van Everdingen

MAF WOUTER & MARLIES
Wouter en Marlies zijn, samen met hun dochtertje Mirthe,
vanuit onze gemeente uitgezonden naar Zuid-Soedan
voor de organisatie MAF. Hoewel ze werk doen waar hun
hart ligt, maken ze indrukwekkende en soms verdrietige
dingen mee. Om als gemeente te laten zien dat we om hen
heen staan, willen we Wouter en Marlies verrassen met
een persoonlijke kerstgroet. Doet u mee?
Op zondag 14 en 21 oktober staat er voor in de kerk een
doos klaar waar u een (kerst)kaartje met uw groet of
bemoediging in kan doen. Vergeet uw naam niet. Er liggen
ook enkele kaartjes en pennen klaar zodat u ter plekke een
kaartje kan schrijven. Lukt het niet om het kaartje in de kerk
in te leveren? Stuur het dan op tnv Wouter en Marlies naar
Hofsingel 58, 3134VG te Vlaardingen (dit kan tot 21 okt)
Wij als thuisfrontcommissie zorgen dat alle kaartjes in één
keer bij Wouter en Marlies in Zuid Soedan terecht komen.
Voor meer informatie over MAF en Wouter en Marlies kijk
op www.maf.nl/internationale-staf/wouter-marlies-nagel.
Indien u vragen heeft, spreek een van ons aan of mail naar
voorzitter@vliegmissie.nl.
Peter Wijnhorst, Sebastiaan Vogel, Wouter Vroom, Theo
van Everdingen en Marijke Castro Mata, Gertrude de Wit,
Jon Klugkist.

Op Toonhoogte 196
Ik vermag alle dingen
in Hem die mij kracht geeft,
ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen
in Hem die mij kracht geeft,
ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem,
alles in Hem, ja alles in Hem,
Ik vermag alle dingen in Hem,
ik vermag alle dingen in Hem.
Op Toonhoogte 236
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

ISRAËLREIS
Aanmelden voor de Israëlreis 2019 van 28 mrt t/m 13 april
kan nog tot 31okt a.s. Meer informatie/prijs opvragen:
Mary Peters mary.peters@upcmail.nl of 0610981898

LIEDEREN IN DE MORRGENDIENST
Op Toonhoogte 246
Maak mij rein voor u
als gelouterd goud
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

refrein
Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn levend schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
refrein

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

Gezang 328 vers 1, 2 en 3
Psalm 100 vers 1 en 2 (OB)
Psalm 100 vers 3 en 4 (OB)
Psalm 96 vers 1, 6 en 7
Psalm 33 vers 10 (OB)
Gezang 291 vers 1 en 2
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 13-22
Thema: Hoopvolle getuigen!

