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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Prop. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

17.00

BK

Ds. W.H. van Boeijen,
Ter Aar

collecten:
1e Diaconie
2e IZB

GK

Ds. A. Markus,
Rotterdam

17.00

GK

Prop. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

collecten:
1e Diaconale
wijkkas
2e Jeugdwerk
HGJB

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

Op Toonhoogte 305
Psalm 147 vers 1 en 6 (OB)
Gezang 436 vers 1, 2 en 7
Kinderlied: Op Toonhoogte 540
Schriftlezing: Hebreeën 7
Psalm 110 vers 1, 2 en 4
Verkondiging: Hebreeën 7: 25-27
Gezang 204 vers 1, 2 en 3
Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

MEELEVEN
•

•

•

Carla op den Brouw liet ons weten dat haar operatie
niet door kon gaan. Zij kon weer terug naar huis. Zij
heeft een flinke luchtweginfectie, die eerst over moet
zijn. Voorlopig is het eerst zeven dagen uitzieken.
Beterschap toegewenst!
Mirthe, het dochtertje van Wouter en Marlies Nagel is
afgelopen week erg ziek geweest. De ingezette behandeling met o.a. antibiotica lijkt te werken. Het gaat nu
gelukkig al wat beter, al blijft het drinken moeizaam
gaan.
De familie Kesseboom wil de gemeente bedanken
voor de bloemengroet en het meeleven. Het gaat nog
steeds niet erg goed met Louise, de problemen met
hand en rug maken dat ze al maanden de diensten niet
kan bijwonen.

BLOEMENGROET
•

•

Vandaag gaan we ook mevr. A. Rietveld - van Rijn (Atie)
verrassen. Als teken van verbondenheid met Atie. Zoals
velen in ons midden alleen zijn komen te staan door
een overlijden van iemand waar je van hield. Hoe lang
het ook geleden is. Atie, je ontvangt van de gemeente
een meelevende groet. En wij wensen je in alles Gods
zegen toe.
De bloemen worden bezorgd door Jantine Kraaiveld en
Jan Klugkist.

BEROEPINGSWERK PREDIKANT

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

Zondag 20 januari 2019
Jaargang 13 week 4

De bloemen gaan vandaag naar de familie P. Wijker
- Perdijk (Flip en Joke). Dit als teken van meeleven en
betrokkenheid. Met Flip wordt alles wel wat minder
wat zijn gezondheid betreft. Voor Joke ook een hele
zorg, terwijl ook haar gezondheid broos is. Zo ontvangt
u de hartelijke groeten van ons. Gods zegen bidden wij
u toe.

De beroepingscommissie heeft al eerder aangegeven het
meeleven en meebidden vanuit de gemeente erg belangrijk te vinden. Het beroepingswerk komt nu in een fase
dat er gesprekken met een predikant plaats gaan vinden.
Daarom willen wij u en jullie vragen ons te laten weten
welke vragen ú aan onze toekomstige predikant zou
willen stellen. Deze vragen proberen wij mee te nemen in
onze gesprekken. De gesprekken zijn vertrouwelijk, dus
wij kunnen geen antwoorden terugkoppelen. De vragen
kunt u/jij persoonlijk of als groep (bijv. Bijbelkring, Ouderen-soos, Open Huis, Jeugdclub, Catechese of Kinderdienst) aanleveren in de daarvoor bestemde doos bij de
hoofduitgang. De doos staat er tot volgende week zondag
27 januari en de vraag mag anoniem, wij hoeven niet te
weten van wie de vraag komt. Alvast bedankt namens de
beroepingscommissie.

KERKENRAADSVERGADERING JANUARI
Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering van
10 januari jl. kunnen wij de volgende punten met u delen:
• De KR heeft kennisgemaakt met ds. Wim van Boeijen
(pastoraal werker).
• Moderamen 2019 met stemming verkozen. Deze
bestaat uit Ronald de Heer (Voorzitter), Sebastiaan
Vogel (Scriba), Jan van der Sar (Diaken) en ondersteunend lid Roel van Keulen (Kerkrentmeester). Uiteraard
zal onze consulent aanschuiven indien mogelijk.
• Stand van zaken doorgesproken m.b.t. beroepingswerk predikant. Vragen aangeleverd voor de gesprekken met de mogelijk toekomstig predikant.
• Voortgang doorgesproken m.b.t. AVG-beleid; acties
zijn uitgezet.
• Nadenken hoe en wanneer wij als gemeente een
extra keer Avondmaal kunnen vieren in 2019 (conform
beleidsplan).
• Afscheid genomen van aftredende broeders Jan Klugkist en Jan Vogel.
De volgende vergadering is op 14 februari als u vragen of
stukken heeft ter bespreking dient u deze voor woensdag
6 februari aan te leveren.

VERHUISBERICHT
Wij gaan komende week verhuizen naar Nunspeet. De
bijna twee en half jaar die wij zondags in de Grote Kerk
hebben beleefd, hebben wij als warm, betrokken en meelevend ervaren.
Hartelijke groet, Jos en Diddy van der Vlies

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 305
Refrein
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
(2x)

KERKBALANS 2019

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.
Refrein

Zondag 20 januari gaat de aktie kerkbalans 2019 van start.
Een vriendelijk verzoek aan de bezorgers om hun stapel
mee te nemen na de kerkdienst.
Hartelijk dank, Jan Klugkist

KERKBALANS IS EEN FEEST!
Afgelopen zaterdag is de aftrap geweest van de actie Kerkbalans 2019. U heeft het misschien wel gehoord: overal
in Vlaardingen werden daarom de klokken geluid. Kerkbalans mag een feest zijn omdat we daarin de Heer van
de kerk onze dankbaarheid mogen laten zien voor wat
Hij voor ons gedaan heeft en om daarmee ook de kerk in
stand te houden. Uw kerkrentmeesters gooien komende
week hun netten uit door de kerkbalansbrieven te laten
bezorgen. Zorgt u ervoor dat de netten wonderbaarlijk
vol zullen zijn zodat ze bijna scheuren? Dan doen we ook
een stap in de realisatie van het beleidsplan van onze wijk.
Mocht u komende week geen brief ontvangen en toch
graag mee willen doen neem dan contact met ons op:
cvkpgv@gmail.com.
Om u nu al bij de actie te betrekken is er na de dienst koffie
met een symbolisch lekkers.
De wijkkerkrentmeesters.

ALPHA-CURSUS

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.
Refrein
Op Toonhoogte 540
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Aanstaande woensdag 23 januari gaan we weer van start
met een nieuwe Alpha-cursus. Op dit moment hebben we
al een aantal aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats.
Bent u/jij geïnteresseerd of ken je iemand in jouw omgeving die meer wil weten van het christelijk geloof, dan ben
je a.s. woensdag van harte welkom. We beginnen met een
gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur in ons wijkgebouw De
Dijk, Maassluissedijk 5 en aansluitend is er een introductie over de Alpha. Jullie zijn van harte welkom. Geef van
tevoren even door of je komt, dat laatste in verband met
de maaltijd.
Theo van Everdingen, tel. 06-53842798

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem
Is van Hem
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
maak een vrolijk geluid voor de Heer
Met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Dat Hij jubelt met jou en met mij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

WEEK VAN GEBED
Van 20 tot en met 27 januari is het de week van gebed.
Samen met andere kerken van de Verzamelde Kerken van
Vlaardingen (VKV) organiseren wij iedere avond van deze
week een moment van bezinning en gebed. Op zaterdagavond 26 januari om 19:00 uur is de avond in de Grote
Kerk. U bent van harte welkom om deze avonden mee te
maken. Zie ook de FB-pagina van de VKV en de Grote Kerk.

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
D.V. zondag 27 januari 2019 om 15.00 uur is in Kerkcentrum
Holy weer een kerkdienst voor en
met mensen met een beperking. Graag nodigen wij u uit
om deze dienst bij te wonen. Ook als u iemand met een
beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

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

Psalm 84 vers 1, 2 en 4 (OB)
Psalm 149 vers 1 en 2
Gezang 328
Schriftlezing Lucas 2:39-52
Gezang 133 vers 3 en 6
Psalm 122
Psalm 103 vers 7, 9 en 11 (OB)

