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GK

Ds. N.M. Tramper,
Delft

17.00

GK

Ds. J. van Belzen,
Serooskerke

collecten:
1e project 10 27
2e PGV

GK

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

17.00

GK

Ds. J.F. Tangé,
Maassluis

collecten:
1e Diaconie
2e Catechese en
educatie

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

Op Toonhoogte 190 vers 1, 3 en 4
Psalm 23 vers 1 en 2 (OB)
Gezang 305 vers 1
Kinderlied: Op Toonhoogte 478
Schriftlezing: Markus 6: 30 - 46
Gezang 78 vers 1 en 2
Verkondiging: ‘Lessen in discipelschap – de economie
van Jezus’
Kerntekst: Markus 6: 42
Psalm 36 vers 2
Lezing eerste deel formulier Heilig Avondmaal
Gezang 358 vers 1, 2, en 3
Gezang 431 vers 1 en 4

MEELEVEN
•

Mevr. C.D. Punt - de Lange zal zeker tot half maart in de
“Marnix” moeten verblijven.
• Het zijn heftige weken geweest voor Annie de Kok:
twee keer opgenomen in het oogziekenhuis, totaal
drie weken. Haar gezichtsveld is nog niet veel vooruitgegaan. Daarna is er even een opname geweest door
hartproblemen. Samen met Sjaak is dat een zware weg.
Laten wij hen gedenken in ons gebed en ook hen die deze
keer niet bij name genoemd worden.

BLOEMENGROET
•

•

Deze week is er een speciale bloemengroet gebracht bij
Peter en Gerdien van Kranenburg voor de geboorte van
hun dochter Elise, door Conny van Steensel en Willemijn
en Ed van der Kooij.

VANDAAG EERSTE COLLECTE

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

De bloemen worden bezorgd door: Anneke van Keulen en
de fam. Kalis.

SPECIALE BLOEMENGROET,

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

Zondag 3 februari 2019
Jaargang 13 week 6

Vandaag gaan onze bloemen naar mevr. C.D. Punt - de
Lange. Zij heeft een scheur in haar heup en zal zeker
tot half maart in de “Marnix” verblijven. Een hartelijke
groet van ons allen en wij wensen u Gods zegen toe.
Als teken van meeleven en betrokkenheid willen wij
vanmorgen mevr. L. Remijn (Len) de bloemen geven.
Wij hopen dat alles een beetje stabiel met je blijft.
Wij wensen je alle goeds toe en ontvang de hartelijke
groeten van ons allemaal.

Project 10 27: ‘Medische zorg leprapatiënten Nepal’. Lepra
komt in Nepal nog steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal
opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt
niet alleen voor leprapatiënten, maar voor iedereen met
een lichamelijke beperking. Project 10 27 ondersteunt met
onderzoek en medicatie, met protheses en eventueel geld
om een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Elke gift
voor dit project is van harte welkom!

HEILIG AVONDMAAL
Volgende week 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
a.s. 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 u zelf
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.

MAF-UPDATE
Wouter en Marlies laten weten dat Mirthe weer helemaal
gezond is en danken u voor uw meeleven en gebed.
Daarnaast zijn zij op zoek naar een (tijdelijke) woonruimte
voor hun verlofperiode (half maart - eind april). Mocht u
iets weten in Vlaardingen of in de directe omgeving: graag
even contact opnemen met iemand van de thuisfrontcommissie.

BIJBELKRING
Bijbelkring Berea komt samen op woensdagavond 6 februari om 20.00 uur bij fam. J.A. Vogel, Graaf Arnulfstraat 55.

KERKBALANS 2019

Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Inmiddels zijn of worden de antwoorden van de aktie
kerkbalans opgehaald. De bezorgers worden vriendelijk
verzocht om hun wijk in te leveren na de kerkdienst of de
komende week bij Jan Klugkist, Hoflaan 82B, of bij Gijs van
Herpen, Esdoorndreef 96.

STICHTING DE HAVEN

May I have your votes, please?!
De Haven doet meer aan de campagne “Help Nederland
Vooruit”.
Het ING Nederland Fonds heeft laten weten dat, in de tussenstand na 10 dagen, Stichting De Haven op de 1e plaats
staat met de meeste stemmen. Maar we hebben nog een
week te gaan. In Den Haag is Stichting De Haven sinds 1996
actief onder prostituees in de 2 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. t/m 10 februari a.s. kan
je nog je stem uitbrengen via de stemtool: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-de-haven (per emailadres 1 stem, heb je meer emailadressen dan kan je van
daaruit ook nog een stem uitbrengen!). Let op dat je wel je
stem moet bevestigen, anders is deze niet geldig.
Op 9 maart a.s. wordt de uitslag bekend gemaakt.
Bedankt voor uw/jouw medewerking!

CANTATEDIENST
Vanmiddag is er om 17.00 uur een cantatedienst in de
Bethelkerk.
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Alles nur nach Gottes Willen’,
BWV 72, van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Het gaat
over Gods almacht en over vertrouwen.
Meer info: www.cantatesvlaardingen.nl

LIEDEREN IN MORGENDIENST

Op Toonhoogte 190 vers 1, 3 en 4
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad,
de weg waarop ik ga.
Zolang U mijn adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht.
En op duizend wegen,
zendt U ons weer uit.
Om het zaad te zijn van Gods rijk.
Op Toonhoogte 478
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

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

Gezang 483
Psalm 33 vers 1 en 2 (OB)
Psalm 33 vers 8
Schriftlezing: Psalm 33 en Openbaring 19:11-21
Psalm 33 vers 5 en 6 (OB)
Verkondiging: ‘God regeert! Maar hoe?’
Gezang 296
Psalm 98 vers 1 en 4

