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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Prop. T. Overbeeke,
Gouda

17.00

GK

Ds. J.E. de Groot,
Ede

collecten:
1e Hervormingsdag
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00
17.00

GK
GK

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug
Ds. A. Markus,
Rotterdam

collecten:
1e GZB
2e PGV

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

Zondag 28 oktober 2018
Jaargang 12 week 44

Op Toonhoogte 249
Psalm 19 vers 2, 3 en 6
Op Toonhoogte 241
Kinderlied: Op Toonhoogte 506
Lezing: Mattheus 5: 1-16
Psalm 146 vers 1, 4 en 5
Verkondiging: Lichtend licht en zoutend zout…?
Gezang 481
Psalm 67 vers 1, 2 en 3

BLOEMENGROET
Vandaag gaan ter bemoediging en als teken van meeleven
en betrokkenheid de bloemen naar
• mevr. A. den Outer-Koster in Uitzicht. Het gaat de laatste tijd niet zo lekker met haar. Wij wensen u alle goeds
toe.
• mevr. J.C. Wielaard-Vroegindeweij. Het is nog fijn u
zondags in de kerk te mogen begroeten. Maar ook
leuk om eens verrast te worden als je uit de kerk komt
met een bloemetje. Beide dames doen wij de hartelijke
groeten toekomen. En wij wensen u Gods zegen en
nabijheid toe.
De bloemen worden bezorgd door: Tonny Buis en Nel
Bazen.

DANKDAG VOOR GEWAS & ARBEID
Op woensdag 7 november willen wij als gemeente bij
elkaar komen in een Eredienst vanwege de dankdag voor
gewas en arbeid. De kans is groot dat u geen gewassen
meer verbouwt. Maar arbeid verricht iedereen. Of het nu
binnen of buiten de kerk is. Daarom is het goed God hiervoor te danken. Ook een goed moment - midden in de
week - om te bidden voor mensen die minder gezegend
zijn. Als kerkenraad moedigen wij u aan om te komen. De
dienst begint om 19.30 uur in de Grote Kerk en voorganger
is Prop. W.A. van den Born uit Leiden.

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; dan p/a Tollensstraat 68, 3131GZ
Vlaardingen. De sluitingstermijn is 31 oktober 2018.

STICHTING DE HAVEN
Vandaag delen we de Havenpost van Stichting de Haven
aan jullie uit. Wij hopen dat jullie betrokkenheid in gebed
en jullie steun zal helpen om ons werk op de wallen van
Den Haag te kunnen blijven doen.
Erzsébet van Everdingen

HUISKRINGEN
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag 30
oktober aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur. Aan
de beurt is hoofdstuk 4 uit het boekje “Leven bij de Dag”
van ds. J.J. ten Brinke.

NAJAARSCOLLECTE GZB, ZONDAG 4 NOVEMBER
Deze collecte is bestemd voor het Zendingswerk in de Filipijnen. Het grootste deel van de bevolking is rooms-katholiek, maar dat is vaak alleen in naam. Samen met ABCCOP,
een alliantie van Bijbelgetrouwe christelijke gemeenten,
steunt de GZB initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten. En dat werk wordt gezegend. In een jaar tijd zijn er
maar liefst 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Dat betekent
wel dat er meer predikanten en kerkelijk werkers nodig
zijn. Er zijn nu zo’n 150 studenten op 20 verschillende locaties. Helpt u mee met de GZB in de komende najaarscollecte op 4 november (eerste rondgang). Een folder zal aan
u worden uitgedeeld.
Uw wijkdiakenen en de GZB-commissie.

DANK VOOR UW GAVEN
Als wijkdiakenen willen we u en jou hartelijk dankzeggen voor de gaven die u en jij twee weken geleden, via
de derde collecte, aan de GZB hebt gegeven t.b.v. noodhulp aan Sulawesi. In totaal € 1.255,12 en dit naast de eigen
overschrijvingen aan de GZB. Uiteraard geldt deze dank
voor alle gaven die u en jij wekelijks in de collectezakken
doet. Ook het omzien naar anderen, en dan niet met financiële middelen, maar met uw en jouw bezoek, telefoontje,
een kaart etc. lijkt weinig te kosten (wel tijd) maar betekent
voor die ander zoveel. Zo zijn en blijven wij allen in Christus verbonden. Allen, een goede zondag gewenst.

HERDENKING KERKHERVORMING
Dit jaar is D.V. de herdenking van de kerkhervorming op
woensdag 31 oktober 2018 om 19.30 uur in de Sionkerk,
Westnieuwland 56, met als spreker ds. H. Brons van de Ger.
Gemeente. Het thema van de lezing is “Luther op de Wartburg”. Opening van de avond door ds. C.J. Droger (Chr.
Ger. Kerk). Sluiting door ouderling R. van Keulen (PKNwijkgemeente Grote Kerk). Medewerking verlenen het Chr.
gemengd koor Euphonia o.l.v. Christa van Tienhoven-Prins
en begeleid door Roeland de Reuver en het jeugdkoor
Jedidja o.l.v. José Marchal-Donkersloot met begeleiding
door Marc Westerman, die ook de samenzang begeleidt.
Er zal voor de “Wycliffebijbelvertalers” worden gecollecteerd, voor het project van Willem en Esther van de Bruinhorst, Papua Nieuw-Guinea. Allen van harte welkom!
G. van der Voet

LAATSTE OPROEP ISRAËLREIS 2019
Op 31 oktober is het de laatste dag, dat u zich nog kan aanmelden voor de 17-daagse reis van 28 maart tot 13 april
2019. Voor meer informatie en prijzen kunt u met mij contact opnemen.
Mary Peters, 0610981898 of mary.peters@upcmail.nl

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met Uw heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.
Op Toonhoogte 241
Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon. (2x)
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

DAGBOEK 2019 GZB
In de komende weken kunt u/ kan jij het nieuwe dagboek “Een handvol koren” 2019 van de GZB bestellen. Het
dagboek geeft voor elke dag twee overdenkingen met
dezelfde indeling als in 2018. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten (o.a. zoals in 2018 door ds. De
Groot en ds. Snaterse), zendingswerkers en door mensen
uit het jongerenwerk. De prijs is € 10,90. Door de GZB zal
van dit bedrag € 7,00 bestemd worden voor het Bijbelhuis
in Antwerpen. Aan hen die in 2018 een dagboek hebben
besteld, zal binnenkort gevraagd worden of zij ook voor
2019 een dagboek wensen. Wilt u/ wil jij voor het eerst
bestellen, bel dan naar mevr. Wil Meijer, 010 4350526 of
naar ondergetekende, 0615067058. De bedoeling is de
bestellingen in de loop van november en/of in december
bij u thuis te bezorgen. Arend van den Akker.

SPECULAAS

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon. (2x)
Op Toonhoogte 506
Het wordt stil in mijn hart
Als ik kniel voor U, Heer Jezus;
als ik U vertel waar ik zwaar aan til.
Ik zag alles zwart door een donkere bril.
Nu wordt mijn hart weer stil

Het is herfst en dus weer tijd om speculaas te kopen t. b. v.
St. Ontmoeting. Een pak met drie plakken voor twee euro
en drie pakken voor vijf euro. U kunt de speculaas bij mij
bestellen, mondeling, per telefoon en per mail.
Rika Alderliesten, 0104746483 of email: rika_alderliesten@
hotmail.com.

Het wordt stil in mijn hart,
als ik praat met U, Heer Jezus;
als ik U vertel wat ik denk, wat ik voel
Als ik U vertel wat ik droom, wat ik wil
dan wordt mijn hart weer stil.
Nu wordt mijn hart weer stil.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 249
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

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

Psalm 68 vers 14 (OB)
Psalm 119 vers 12 en 17
Psalm 27 vers 7 (OB)
Psalm 130 vers 2 en 3
Gezang 440
Gezang 291
Schriftlezing Mattheus 15: 21-28 en Heid. Cat. Zondag 7

