zondagsbrief
Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen,
0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp).

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

17.00

GK

Ds. P.L. de Jong,
Rotterdam

collecten:
1e ZWO Vlaardingen
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Prop. J.J. Steketee,
Ridderkerk

17.00

BK

Ds. W.H. van Boeijen,
Ter Aar

collecten:
1e Diaconie
2e IZB

Er is een geprinte Orde van Dienst beschikbaar.
• Psalm 62 vers 4 en 5
• Psalm 108 vers 1 en 2 (OB)
• Kinderlied: Op Toonhoogte 291
• Lezing: Psalm 62
• Gezang 303 vers 4 en 5
• Op Toonhoogte 276
• Psalm 134 vers 1
• Psalm 134 vers3 (OB)
• Psalm 121 vers 3 en 4

MEELEVEN

•

•
•

Op woensdag 16 januari a.s. wordt Carla op den Brouw
weer opgenomen in het Vlietland ziekenhuis. Carla
wordt dan voor de vierde keer aan haar heup geopereerd. Ze krijgt een nieuw kop en kom. Wij als gemeente
willen je heel veel sterkte toewensen. Gods zegen
bidden wij je toe.
Wil Meijer is uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat wat
beter met haar. Nu verblijft ze in “de Marnix” om verder
op te knappen. Veel sterkte Wil, er wordt aan je gedacht.
Met Adrie Verhoeven gaat het ook iets beter. Zijn vermoeidheid blijft lastig en ook het lopen gaat moeizaam.
Mw.T.L. (Tonny) Verwey, is afgelopen zondag opgenomen in het St. Franciscus met een longontsteking. Vrijdag mocht ze weer naar huis terugkeren om verder te
herstellen.

BLOEMENGROET
•

•

draagbaar voor u mogen blijven. Een hartelijke groet
van ons allen. Gods zegen wensen wij u toe!
De bloemen worden bezorgd door de familie Van Putten
en Joke Korving.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!
Afgelopen week is er een hoop ophef ontstaan over de
Nashville-verklaring. Daar gaan we het over hebben!
19.45 uur @ De Dijk!

TIENERCLUB

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

•

Zondag 13 januari 2019
Jaargang 13 week 3

Vandaag gaan ter bemoedig de bloemen naar mevr. Wil
Meijer. Wij hopen van harte dat Wil daar nog verder mag
opknappen. Hierbij ontvang je van de gemeente een
hartelijke groet. En we wensen je Gods nabijheid toe.
Ook mevr. S. C. Riedé gaan we verrassen. Dit ter bemoediging en als teken van meeleven en betrokkenheid met
u. Wij hopen dat de ongemakken van het ouder worden

Beste tieners en ouders. De eerste clubavond van dit jaar
start weer en wel op 18 januari a.s.
Ben je tussen de 9 en 12 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd en neem gerust je vrienden, vriendinnen mee van
school of uit je buurt! 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, Voor info: Jolanda
Wildeman 010-4350970,
jolandawildeman76@gmail.com
Kom je ook? Wij hebben er weer enorm veel zin in!

COLLECTEDOEL 1E RONDGANG
Deze zondag is de opbrengst van de eerste collecte voor
MOV ZWO. Door deze zendingscommissie, onderdeel van
de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, wordt reeds
enkele jaren het werk van Reiny de Wit in Nepal financieel
ondersteund. Wij hopen dat u en jij dan ook waar mogelijk
haar werk, door middel van deze eerste collecte, wilt steunen. Juist nu zij vandaag in ons midden is, een mooi gebaar
en teken van verbondenheid.
Namens alle betrokkenen bij haar werk hartelijk dank!
De wijkdiakenen

KERKBALANS 2019
Zondag 20 januari gaat de actie kerkbalans 2019 van start.
Ik ben dankbaar voor de 34 medewerkers die enveloppen
willen rondbrengen en ophalen. Deze zullen op zondag 20
januari klaarliggen in de kerk. Willen de vrijwilligers die die
zondag niet aanwezig zijn in de dienst, dit aan mij doorgeven? Dan kan ik deze enveloppen bij u thuisbezorgen.
Jan Klugkist, e-mail jklugkist@live.nl.

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

Psalm 103 vers 1 (OB)
Psalm 103 vers 5 en 6 (OB)
Lezingen: Johannes 10: 1-16 en 27-30
Psalm 23
Gezang 75 vers 14 en 15
Gezang 440 vers 1 en 4
Psalm 32 vers 4 (OB)

