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Agenda erediensten
22/11
10.00

Ds. L.J. Scholten,
Gouda
Herdenking overledenen

Youtube
kerkomroep.nl
KWR

22/11
17.00

Ds. M.J. van Oordt,
Delft

Youtube
kerkomroep.nl
KWR

27/11
14.15

Ds. W. Markus,
Bergschenhoek
Huwelijksdienst Ton & Irene

Youtube

29/11
10.00

Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

Youtube
kerkomroep.nl
KWR

29/11
17.00

Prop. A.C. Borsje,
Ede

Youtube
kerkomroep.nl
KWR

Herdenking Overledenen

Vanochtend staat de dienst in het teken van hen die in het
afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We noemen hun
namen en staan stil bij wat het Evangelie hierover zegt. De
dienst wordt geleid door ds. Bert Scholten uit Gouda.
De Orde van Dienst is hier te vinden.

Liederen en lezingen deze middag
•
•
•
•
•
•
•
•

Psalm 138 vers 1 en 2
Psalm 26 vers 2 en 7 (OB)
Gezang 231
Schriftlezing: Psalm 139 en Romeinen 8: 26 en 27
Psalm 139 vers 1 en 2
Verkondiging
Gezang 247
Psalm 139 vers 14 (OB)

Bloemengroet
•

•

Wij hebben deze week weer een bruidspaar in ons
midden: Jan en Petra Vogel - Dijkshoorn. Zij waren op
20 november 40 jaar getrouwd. Een zegen op zich al
dat je dit mag beleven. Wij als gemeente willen jullie
daar van harte mee feliciteren. En wij hopen dat de
Heere er nog vele jaren met je gezin er aan toe wil
voegen. Gods zegen in dit alles.Het zou leuk zijn dat
ze vele felicitaties uit de gemeente mogen ontvangen
omdat persoonlijk nu moeilijker is.
De tweede groet is voor Corrie v.d. Berg. Wij vinden
het leuk om Corrie daar mee te verrassen. Zij is ook al
op hoge leeftijd, het is in haar te respecteren dat haar
belangstelling naar een ander en voor de gemeente

Zondag 22 november 2020
Jaargang 14 week 48
nog heel groot is. Dat heb je ook niet van je zelf, zou
Corrie zeggen. Vanuit de gemeente dit gebaar als
teken van meeleven en de betrokkenheid met je. Wij
wensen je alle goeds toe en Gods nabijheid.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Esther Heijndijk en Petra Rietveld.

Huwelijksjubileum

Op vrijdag 20 november 2020 waren Jan en Petra Vogel Dijkshoorn 40 jaar getrouwd. (Zie bloemengroet).

Meeleven
•
•

Mevrouw Quak - Wielaard mocht vorige week na haar
ingreep gelukkig weer thuis komen. Ze moet nog wel
wat aansterken en zij is blij dat het achter de rug is.
Mevr. Bella Joossens wordt maandag 23 november
opgenomen in het st. Franciscusziekenhuis en de 24ste
wordt zij geopereerd aan haar halsslagader. Misschien
dat u haar naam niet herkent maar ze was altijd trouw
elke zondag in de kerk. Wij wensen Bella de kracht van
onze Here God toe die jou en de doktoren zal leiden.

Viruele bijbelkring ‘de Ontmoeting’

Aanstaande dinsdag 24 november 20.30 – 22.00 is de volgende kringavond. Een online bijbelkring is een goede
manier om verschillende gemeenteleden te ontmoeten.
De bijbelkring is onder leiding van Bas Gravendeel en Jan
Klugkist iedereen is welkom.
We gebruiken het studieboekje van Ds J. Eschbach over
‘Leven door de Geest’. Wil je ook deelnemen of gewoon
eens meekijken? Zet een lekkere kop koffie of thee voor
jezelf en stuur een email naar jklugkist@live.nl. De studie
krijg je per mail toegestuurd en ook de toegang tot Skype.
We zien je graag! Krista van Kampenhout

Oud papier

Zaterdagochtend 5 december staat de oudpapiercontainer weer voor ons klaar aan de Zomerstraat bij het Open
Huis.

Huwelijksaankondiging

A.s. vrijdag zullen Ton & Irene in het huwelijk treden.
Gelukkig kunnen zij alsnog 30 gasten ontvangen. De
dienst zal door ds. Wim Markus geleidt worden. Je kan de
dienst live volgen vanaf 14.15 uur op het YouTube kanaal.
De Orde van Dienst is hier te vinden.

Vacature Diaken Wijkkerkenraad

Ilan Peters zal per januari 2021 aftreden als diaken vanwege een aflopend ambtstermijn dat op verzoek niet verlengd wordt. De wijkkerkenraad roept u op om namen aan
te dragen voor een nieuw te beroepen diaken. Je kan je
aanbeveling tot zaterdag 21 november 2020 met motivatie indienen via scriba@grotekerkvlaardingen.nl
Waarom moeten gemeenteleden namen aandragen
voor ambtsdragers?
Een aantal weken voor de benoeming van nieuwe ambtsdragers wordt de wijkgemeente uitgenodigd door de
wijkkerkenraad om aanbevelingen in te dienen van personen die naar hun mening voor een benoeming tot het
ambt in aanmerking komen. Als wijkkerkenraad roepen
wij de wijkgemeente op deze aanbevelingen biddend
te doen, kijkend naar de Geestelijke gaven. Als voor dat
ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door
10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund,
gebeurt de benoeming door de wijkkerkenraad. Als voor
dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door
10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund,
maakt de wijkkerkenraad een lijst op met de namen van
hen die voor dat ambt door 10 of meer stemgerechtigde
leden zijn aanbevolen en die benoembaar zijn. De wijkkerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die
door de wijkkerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen. U heeft dus als wijkgemeente een belangrijke taak
hierin. Op www.grotekerkvlaardingen.nl/kerkenraad vindt u
een uitwerking hoe een benoemingsproces binnen onze
gemeente is vormgegeven en een beschrijving van de
diverse ambten.

Actie: omgekeerde Adventskalender

Je kent het waarschijnlijk allemaal wel: een Adventskalender. Een kalender met vakjes, waarvan je er in december
elke dag 1 mag openmaken en zo aftelt naar de Kerst. In
die vakjes zit dan een chocolaatje en tegenwoordig zijn er
kalenders in allerlei varianten. Elke dag vol spanning een
vakje openmaken in aanloop naar Kerst.
Maar wat is dan een ‘omgekeerde adventskalender’?
Bij de omgekeerde adventskalender is het idee dat je niet
iedere dag voor jezelf een chocolaatje of een andere verrassing openmaakt, maar juist iedere dag iets geeft voor
een ander. Degene die hieraan mee wil doen, krijgt een
tas en een kalender met daarop de artikelen die er per
dag ingedaan moeten worden. Deze tassen worden dan
net voor kerst verzameld en overhandigd aan mensen die
in de opvang zitten in Vlaardingen en Rotterdam. Afhan-

kelijk van de soort opvang, verschilt de inhoud van zo’n
mand/tas. Dat kan bijvoorbeeld thee, shampoo, koekjes
zijn, maar ook knutselspulllen, pennen, knuffels als het om
gezinnen met kinderen gaat. De kosten hiervoor zullen
rond de €25,- liggen.
Deze actie doen wij samen met alle andere kerken van
de Verzamelde Kerken van Vlaardingen. Fantastisch dat
we hierin samen optrekken om iets te kunnen betekenen
voor onze naaste. Op dit moment is het belangrijk om te
inventariseren hoeveel mensen er per kerk aan deze actie
mee willen doen. Het kan ook dat bijvoorbeeld een zondagsschoolgroep, jeugdclub of bijbelkring zijn die een tas
voor z’n rekening neemt. Hoe meer tassen hoe beter. Doe
je mee? Geef je voor zondagavond 22 november op via
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Kindertehuis Roemenië

We hebben weer heerlijke erwtensoep, ambachtelijk
gemaakt en ingevroren in emmertjes van 1 liter. Kosten
zijn € 4,00 /emmer en de soep wordt bij u thuis gebracht.
Ons telefoonnummer 06 23 887815. Louise en koos Kesseboom

Bestel (kerst)artikelen
groep!

bij de plaatselijke

Amnesty-

Het huis gezellig maken, een kaartje sturen om mensen te
laten weten dat je aan hen denkt. Het is dit jaar misschien
wel belangrijker dan ooit. U zult ons dit jaar niet vinden
op kerstmarkten of in kerken. Dat is allemaal niet mogelijk.
Natuurlijk kunt u artikelen bestellen via de webshop van
Amnesty International, alleen daar merken we als plaatselijke groep niet veel van. Wij ontvangen namelijk een percentage van de verkoop van artikelen die via ons worden
gekocht. Op die manier kunnen we onze activiteiten financieren. In aanloop naar het 50-jarig bestaan van Amnesty
Vlaardingen in 2021 is dat wel zo fijn.
Daarom zouden we het geweldig vinden als u bij ons
bestelt. Wij brengen de artikelen bij u thuis! In diverse
kerken liggen de cadeaugidsen, waarin u kunt zien wat er
allemaal beschikbaar is. U kunt ook een kijkje nemen op
de webshop van Amnesty. Via de plaatselijke site www.
amnesty.vlaardingen.nl/contact kunt u de bestelling plaatsen. Sfeer maken, wensen sturen en tegelijk bijdragen aan
mensenrechten: een mooie combinatie!
Amnesty International Vlaardingen, Ineke Nieuwstraten

