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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. A. Markus,
Rotterdam

17.00

GK

Prop. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

collecten:
1e Diaconale
wijkkas
2e Jeugdwerk
HGJB

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. N.M. Tramper,
Delft

17.00

GK

Ds. J. van Belzen,
Serooskerke

collecten:
1e project 10 27
2e PGV

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

Op Toonhoogte 299
Psalm 34 vers 2, 4 en 7
Psalm 32 vers 2 en 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 511
Schriftlezing: Jakobus 5:13-20
Psalm 107 vers 19 en 20
Gezang 380
Gezang 95 vers 1 en 2

KINDERDIENST
Vandaag is er alleen kinderdienst voor de groepen 1 en 2.
Groep 3 mag vandaag in de kerk blijven.

BLOEMENGROET
De bloemen gaan vandaag naar
• mevr. C.H. Quak – Wielaard en
• mevr. A. Geluk - Kranenburg.
Dit als teken van meeleven en als een stukje verbondenheid met hen. Door hun hoge leeftijd kunnen zij niet meer
naar de kerk. Wij hopen van harte dat deze groet u blij
maakt.
Beide dames ontvangen van ons allen de hartelijke groeten met een warme handdruk erbij. Veel vrede en zegen
en de nabijheid van onze Heer toegewenst!
De bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Betty
Kroon.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!
Thema deze avond is “Christenvervolging”.
Be there, 19.45 @ De Dijk!

Zondag 27 januari 2019
Jaargang 13 week 5

BEROEPINGSWERK PREDIKANT
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 vandaag! De vraag mag
anoniem, wij hoeven niet te weten van wie de vraag komt.
Alvast bedankt namens de beroepingscommissie.

HEILIG AVONDMAAL
Zondag 10 februari hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger in deze dienst zal zijn
ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug.

CENSURA MORUM
Donderdag 7 februari is het moderamen om 19.45 uur in
de Dijk aanwezig voor het Censura Morum. Wellicht zegt
deze term u weinig. Het betekent letterlijk: ‘toezicht op
de manier van doen’. In de week van voorbereiding op
het Heilig Avondmaal kan het zijn dat bij uzelf of binnen
de gemeente situaties zijn ontstaan die u of jou ervan
weerhouden om aan het Avondmaal deel te nemen.
Dit moment kan gebruikt worden om deze situaties te
bespreken met de kerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan het Avondmaal deel te nemen worden
weggenomen.

COLLECTE DIACONALE WIJKKAS
Deze zondag wordt de jaarlijkse diaconale wijkkascollecte
gehouden. Dit is een broodnodige collecte voor allerlei
activiteiten die in de wijk plaatsvinden, maar ook instellingen krijgen ook regelmatig een gift. Zo is er door gemeenteleden meegedaan aan Nacht zonder Dak, waarvoor een
bijdrage is overgemaakt naar st. Tear Fund. Wij danken u
voor de opbrengst van de collecte vorig jaar en uw giften.
Kunt u zo mogelijk nog iets extra’s doen? U kunt uw gift
ook overmaken naar gironummer NL89INGB0005328956
ten name van Wijkdiaconie Grote Kerk Vlaardingen. Bij
voorbaat dank voor uw bijdrage.

HUISKRINGEN
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag
29 januari aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur.
Aan de beurt is hoofdstuk 7 uit het boekje “Leven bij de
Dag” van ds. J.J. ten Brinke.

KERKBALANS IS EEN FEEST!
Afgelopen zondag stonden we na de dienst stil bij de start
van Kerkbalans bij een koffie en een symbolisch lekkers,
een echte haring! Uw kerkrentmeesters hebben deze
week hun netten uitgegooid door de kerkbalansbrieven
te laten bezorgen. Zorgt u ervoor dat onze netten wonderbaarlijk vol zullen zijn zodat ze bijna scheuren? Dat kan
als we allemaal mee doen! Dan doen we ook een stap in de
realisatie van het beleidsplan van onze wijk en helpt ook
wanneer wij als wijkgemeente aankloppen bij de beheerders van de centrale middelen! Mocht u onverhoopt geen
brief ontvangen hebben en toch graag mee willen doen
neem dan contact met ons op: cvkpgv@gmail.com.
De wijkkerkrentmeesters.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 299
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

refrein
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
refrein

JEUGDHONKNIEUWS - CHAINREACTION
Op zaterdag 2 februari a.s. gaan we aan de slag met de
Chainreaction, jullie zijn er al over geïnformeerd, deze activiteit is verplaatst van zaterdag 26 januari naar zaterdag
2 februari. Jullie hulp is hard nodig, omdat we willen proberen met zoveel mogelijk spullen (rommel) een zo lang
mogelijke kettingreactie te maken. Help je mij mee? Hieronder een lijst met spullen die jullie mee kunnen nemen/
sparen: WC rollen, dominostenen, knikkers, ijsstokjes,
bekertjes, plastic, buizen, ballen, hout, karton, tape, touw
etc. Laat Matthias Stijnen even weten wat je meeneemt.
Tot zaterdag, de Jeugdhonkcommissie.

OUD PAPIER

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
refrein
Op Toonhoogte 511
Ho! Stop! Sta eens even stil
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil?
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

Zaterdag 2 februari staat er weer een container voor oud
papier ten behoeve van de Wijkkas aan de Zomerstraat.
Ook kunnen er kleren voor de Dorcas ingeleverd worden.
Het oud papier van december heeft € 61,20 voor 1,44 ton
papier opgebracht.

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar
je heen wou gaan (heen wou gaan)
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen
zonder op te staan (op te staan)
Alles gaat uiteindelijk mis,
als je niet weet wie Jezus is.
Ho! Stop! Sta eens even stil...

STICHTING DE HAVEN GENOMINEERD!
May I have your votes please?!
Stichting De Haven is één van de vijf genomineerden in
het ING Nederland Fonds, maar heeft hiervoor uw/jouw
stem hard nodig! Wil je vóór 10 februari a.s. je stem uitbrengen op St. De Haven? Dit kan via de stemtool: www.
helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-de-haven.
Op 9 maart a.s. wordt de uitslag bekend gemaakt.
In Den Haag is Stichting De Haven sinds 1996 actief onder
prostituees in de twee raamstraten Geleenstraat en Doubletstraat. De Haven biedt maatschappelijk werk, waarin
praktische en psychosociale hulp wordt geboden, maar
daarnaast ook taallessen en job coaching. Voor meer info
zie: www.stichtingdehaven.nl.
Bedankt voor uw/jouw medewerking!

Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken
waar je heen wilt gaan (heen wilt gaan).
Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt
een lichtje in je leven aan (je leven aan).
Reken maar dat jij je vergist,
als je het licht van de wereld mist.
Ho! Stop! Sta eens even stil...
Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand
meer te horen zijn (te horen zijn).
Zat je daar te kniezen in de duisternis en
alles zou verloren zijn (verloren zijn).
Weet je als het donker wordt,
Jezus’ arm is nooit te kort.
Ho! Stop! Sta eens even stil...

ALPHA-CURSUS
Afgelopen woensdag was de introductieavond voor een
nieuwe Alpha-cursus. Er hebben zich negen mensen aangemeld. Wij zijn blij en verrast door dit aantal, we hadden
minder aanmeldingen binnen, maar er kwamen ook een
paar onverwachte cursisten “aanwaaien”! God is groot en
verrast iedere keer weer! We vragen om uw/jouw gebed
voor de deelnemers en de leiding. Ook zullen we in de
komende dagen een aantal mensen vragen om een keer
een éénpans maaltijd klaar te maken voor één van de
Alpha-avonden.

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

Gezang 7 vers 1 en 2
Gezang 7 vers 3 en 4
Psalm 25 vers 5 (OB)
Schriftlezing: Hebreeën 8
Psalm 105 vers 3 en 18
Verkondiging: een nieuw verbond
Gezang 341 vers 1, 2 en 3
Psalm 103 vers 7 en 9

