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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

17.00

GK
LNS

Ds. A. Vastenhoud,
‘s Gravenhage

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00
17.00

GK
BK

Ds. N.M. Tramper,
Delft
Ds. K. Timmerman,
Dirksland

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

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

Zondag 11 november 2018
Jaargang 12 week 46

Psalm 136 vers 1, 2, 3 en 13
Op Toonhoogte 400
Psalm 86 vers 6
Psalm 90 vers 1
Op Toonhoogte 514 (iets gewijzigd)
Psalm 134 vers 3
Gezang 334 vers 3
Schriftlezing: Mattheüs 3: 1 - 17
Psalm 65 vers 2
Gezang 296
Psalm 118 vers 5

DIENSTEN VANDAAG
Vanochtend wordt Silvan van Steensel (geboren op 21 mei
2018) gedoopt. Zoon van Claudia & Lennard van Steensel, en broertje van Julian. Zij wonen aan de Melis Stokelaan 24, 3132 EN in Vlaardingen.
In deze dienst is een geprinte Orde van dienst beschikbaar.
De middagdienst (17.00 uur) in de Grote Kerk is een LNS
dienst. Deze dienst is bedoeld voor iedereen die opnieuw
of nader kennis wil maken met de God van de Bijbel. We
willen in deze dienst met elkaar zingen, bidden en luisteren
naar Gods Woord. Het thema van de preek is “Van bidden
wordt je altijd beter.” Na de dienst is er gelegenheid elkaar
onder het genot van een kopje koffie of thee beter te leren
kennen. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd!
Collecte Project 10 27 – Geloven in Spangen
De jonge pioniersgemeente ‘Geloven in Spangen’ (GIS)
werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende
groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. GIS zet
zich met Woord én met de daad in voor dit gebied. Dit is
een project van de IZB. Uw gift is van harte welkom.

BLOEMENGROET
•

Het bruidspaar J. Born - de Groot krijgt vandaag onze
bloemen in verband met hun jubileum, lees verder
onder het kopje “Huwelijksjubileum”.
• Carla op den Brouw willen wij ook graag verrassen met
een bloemetje. Dit als teken van betrokkenheid en
meeleven. Wij wensen je alle goeds toe en Gods nabijheid. Een hartelijke groet van ons allen.
De bloemen worden bezorgd door de fam. Van Putten en
Joke Korving.

HUWELIJKSJUBILEUM
D.V. dinsdag 13 november hopen de heer J. Born en
mevrouw A. Born - de Groot de dag te gedenken dat zij
65 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij als gemeente
willen u daar van harte mee feliciteren en een fijne dag
toewensen. Gods zegen toegewenst in de tijd die de Here
er nog aan toe wil voegen.

HERDENKING OVERLEDENEN
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november)
zullen we de gemeenteleden herdenken die in het afgelopen jaar overleden zijn. Daarvoor ontvangen de nabestaanden een uitnodiging. Voorganger in deze dienst is
ds. F. Wijnhorst uit Katwijk.

BIJBELKRING
De komende Ouderenkring in Uitzicht is gepland op
woensdag 21 november, aanvang 14.45 uur in Zaal De
Haven (grote zaal) o.l.v. Arend van den Akker. De bespreking gaat over 2 Koningen 5 en 7.

ZENDINGSWERKGROEP GZB/IZB
Dinsdag 13 november is er weer een werkgroepochtend
van 10 tot 12 uur in De Dijk. Welkom!

GEBEDSKRING
Woensdag aanstaande willen we weer samenkomen voor
gebed. Samen de Heere danken voor zegeningen die we
ontvingen. Een zegen vragen voor persoonlijke omstandigheden, voor de gemeente, de overheid en de inwoners
van ons land en daar buiten. Een waardevolle ontmoeting
waarvoor we jongeren en ouderen van harte uitnodigen.
Woensdag 14 november 20.00 uur in De Dijk.

AVONDGEBEDEN TIJDENS ADVENT
Evenals voorgaande jaren houden we in de vier weken
van Advent korte gebedsdiensten om zo naar Kerst toe
te leven. Dit jaar zullen ook gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt meewerken. Het is mooi dat
we zo als verschillende kerken iets voor elkaar kunnen
betekenen. De avondgebeden zijn steeds op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. We lezen een Psalm en een
gedeelte uit het Evangelie. We spreken onze gebeden uit
en we zingen een avondlied. De data zijn: 28 november,
5 december en 12 december in de Grote Kerk en 19 december in de Rehobothkerk. Van harte aanbevolen.

BEROEPINGSWERK PREDIKANT
Afgelopen maandag is de beroepingscommissie bij elkaar
gekomen. De lijst met aangedragen predikanten is na
een eerste luisterronde verkleind. Een tweede luisterronde moet een lijst met maximaal 5 predikanten opleveren. Zij zullen worden ingediend bij de kerkenraad om
ook te beluisteren. Daarna zal aan de hand van dat advies
de volgende fase worden gestart. Daarin zal het gesprek
gezocht worden met de predikant(en). Zodra er meer
nieuws is hoort u dat. Wij vragen uw voorbede voor dit
beroepingsproces!

KERKENRAADSVERGADERING NOVEMBER
Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering van
8 november jl. kunnen wij de volgende punten met u
delen:
• Stand van zaken vacature pastoraal werker: deze is
gevonden en de arbeidsvoorwaarden worden afgehandeld.
• Benoemen ambtsdragers namen zijn geformuleerd en
de mogelijke ambtsdragers ontvangen binnenkort een
benoeming.
• Gerrit van der Voet zal namens onze wijkgemeente zitting nemen in de cliëntenraad van Cedrah locatie Uitzicht.
• De Gkv ‘de Fontein’ zal medewerking verlenen bij de
avondgebeden in de adventstijd.

•

•

•

Namens de VKV (Verzamelde Kerken Vlaardingen)
doen wij mee met een advertentie in de Groot Vlaardingen m.b.t. kerstactiviteiten.
Evaluatie van de bevindingen van de presentatie van
Schaapsound m.b.t. beeld & geluid in de GK. Een plan
en voorstel wordt besproken en ingediend bij de
betrokken partijen.
Zodra meer informatie bekend is over de benoemingen en aanstellingen zullen we dat bekend maken. De
volgende vergadering is 12 december 2018. Vragen en
verzoeken dienen voor 5 december ontvangen te zijn.

NIEUWSBRIEF WOUTER & MARLIES
Afgelopen week is er weer een nieuwsbrief (#10) van
Wouter en Marlies Nagel over hun werk in Zuid-Soedan
voor MAF verschenen. Mogelijk heeft u, als supporter van
Wouter en Marlies, deze al via de e-mail ontvangen en
anders vind u hem binnenkort in de brievenbus.
de Thuisfrontcommissie

2E OPROEP
Hoe kan dat nu, dat er op een oproep helemaal niet gereageerd wordt? Er werden twee dames voor het schoonhouden van de Dijk gevraagd. Niet meer dan éénmaal in de
drie maanden. En twee dames voor het ophalen van de
bloemen één keer in de 5 weken.
Kijkt u toch eens in uw agenda of u voor uw kerk daar even
vrij voor wil of kan maken? Dan geeft u zich gewoon even
bij mij liavanherpen@gmail.com op of even na de dienst of
tel. 010 474 05 47.

ACTIE KINDERTEHUIS ROEMENIË
We hebben deze tijd weer een erwtensoepactie t.b.v. het
kindertehuis voor verstandelijk gehandicapten in Roemenië. De erwtensoep is handgemaakt en in emmers van
1 liter in gevroren, kosten € 4 ,- per emmer. Het kan eventueel aan huis afgeleverd worden. Verdere informatie Louise
en Koos Kesseboom, tel. 06 28358601.

