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Agenda erediensten
23/05 ds. N.M. Tramper, Zeist
10.00 1e Pinksterdag
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23/05 Prop. L. Solleveld,
17.00 ‘s Gravenzande
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30/05 ds. G.J. Glismeijer,
10.00 Nieuwegein
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30/05 ds. A.D.L. Terlouw,
17.00 Bergschenhoek
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Pinksterdienst

Op eerste pinksterdag is de kerkdienst in de Bethelkerk.
Voor deze dienst kun je reserveren of live thuis meekijken via het Kerkomroepkanaal Bethelkerk. Via het YouTube-kanaal van de Grote Kerk is de gezamenlijke dienst
te bekijken van de Protestantse Gemeente Vlaardingen
(waarin wij als wijkgemeente ook een bijdrage leveren). Bij
deze dienst kunnen geen bezoekers aanwezig zijn. De
middagdienst is weer gewoon in de Grote Kerk.

Collecte

De Pinkstercollecte van vandaag is bestemd voor Costa
Rica. Hier wonen mensen in een arme wijk van de hoofdstad San José. Zij kunnen voor allerlei hulp terecht in een
ontmoetingscentrum van de kerk. Er worden maaltijden
verstrekt aan mensen uit de wijk. Kinderen krijgen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. Ook wordt aan verslaafden hulp aangeboden. Te midden van de ellende biedt dit
centrum hoop. Via deze link vindt u een inspirerend filmpje van Bella Flor, zij werkt op deze plek.
U heeft de mogelijkheid om mee te helpen met dit project
in de komende Pinkstercollecte op bankrekening NL43
INGB 0003 9739 18 ten name van Geref. Zendingsbond
Vlaardingen. De GZB-commissie.

Lokaal Pinkstervuurtje
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Op tweede pinksterdag kunnen we tijdens de grote Pinksterconferentie van Opwekking ook elkaar als gemeente
opzoeken. Er is geen voorinschrijving en er kan een onbe-

perkt aantal mensen deelnemen. Ik heb alvast drie kamers
ingericht: voor ontmoeting, napraten en bidden. Maar in
dien nodig bouw ik er in een oogwenk een paar kamers
bij. Neem wel zelf je drinken en versnaperingen meer.
Haak vanaf 11.00 tot 13.00 uur aan op de onderstaande
teamslink.
Klik hier om deel te nemen aan het lokaal Pinkstervuurtje van de Grote kerk. Ook op de site van de Grote kerk is
deze link nu te vinden. Kijk voor meer informatie over de
Opwekkingsconferentie op de site van Opwekking.nl.

Bloemengroet

Deze keer twee groeten voor gemeenteleden, waar we
van dachten, dit is eens fijn om hen te verrassen.
• De eerste is voor Hilde en Arie Kalis. We mogen ze
trouw elke week in de kerk begroeten. Dankbaar dat
dit voor hen mogelijk is. Maar het is ook wel leuk om te
weten dat ze overgroot oma en opa geworden zijn. U
begrijpt dat ze heel trots zijn. Vandaar ook de bloemen
vanuit de gemeente voor hen. Van harte gefeliciteerd.
Wij wensen jullie alle goeds toe.
• Ook hebben we eens gekozen voor een jong gezin om
onze betrokkenheid te tonen in deze coronatijd. Dat
valt niet altijd mee, de kinderen worden ook beperkt
in hun mogelijkheden, missen sommige dingen, misschien ook wel de kindernevendienst. Vandaar dat de
bloemen voor het hele gezin zijn en wel voor familie
Van Kampenhout. Wij wensen jullie goede Pinksterdagen toe. Een hartelijke groet van ons allemaal. De Here
houdt jullie in het oog.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Petra Rietveld
en Ellen van Kranenburg.

Meeleven
•

•

Op maandag 17 mei is vrij onverwachts opgenomen
in het Erasmus Medisch Centrum dhr. Sjaak de Kok. Hij
heeft steeds op de Covid afdeling gelegen omdat er
nog geen uitslag was of hij Corona had. Het laatste
bericht was 20 mei dat Sjaak weer door de scan moest.
We hopen, dat hij weer wat mag opknappen. Wij
wensen jou en Annie de kracht van onze Here God toe.
Ook met Bella Joossens gaat het nog niet lekker. Zij is
al vier keer onder narcose geweest voor onderzoeken
maar de uitslagen blijven nog steeds uit. Ze is heel erg
moe. Laten we ook Bella gedenken in ons gebed. ”De
Here is uw beschermer” dat geeft troost.

Dank

•

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig
huwelijk. Lieve groet, Arie en Paula Breijer

75 jaar

Deze week mocht Gijs van Herpen zijn 75e verjaardag
vieren. ‘Nou en...?’ zegt u wellicht. Toch willen we als kerkenraad hem in het zonnetje zetten omdat hij met grote
trouw en zorgvuldigheid de berichtgeving van onze wijk
in Onderweg verzorgt, zonder daarbij de vele andere
gemeenteleden die ook, soms al vele jaren, hun taak
trouw verrichten te vergeten. Hierbij betrekken we uiteraard ook Lia, maar die komt een andere keer wel aan bod.
Gefeliciteerd en Gods Zegen!

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
(Refrein)
Als ik zing halleluja
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
(Refrein)

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 191
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens weer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huid’ is U gewijd.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

•
•

Psalm 104 vers 8
Psalm 25 vers 6

Kinderlied: Op Toonhoogte 439
(Refrein)
Door de kracht, door de kracht
van de Heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

•
•
•
•
•

Schriftlezingen: Joel 2: 26 - 32, Handelingen 2: 1- 21
Gezang 95 vers 1 en 2
Verkondiging: ‘Petrus stond daar met de elf…’
Gezang 247 vers 1 en 3
Psalm 84 vers 3 en 4

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

Gezang 242 vers 1 en 2
Psalm 66 vers 8 (OB)
Psalm 133 vers 1 en 3
Schriftlezingen: Openbaring 22: 6-21, Romeinen
1: 16-17
Psalm 48 vers 1 en 6 (OB)
Woordverkondiging n.a.v. Openbaring 22: 17 en 20
Gezang 255 vers 1 en 2
Psalm 98 vers 4

