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Agenda erediensten
30/05 ds. G.J. Glismeijer,
10.00 Nieuwegein

Youtube
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30/05 ds. A.D.L. Terlouw,
17.00 Bergschenhoek
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06/06 ds. J. Scheele-Goedhart,
10.00 Vijfhuizen

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

06/06 ds. T. Overbeeke,
17.00 Reeuwijk

Kerkomroep.nl
KWR

Voorgenomen beroep predikant

De wijkkerkenraad is verheugd u en jou te kunnen meedelen dat een voorgenomen besluit is genomen om prop.
A.J.R. (Albert Jan) Treur uit Vinkeveen te beroepen als predikant voor onze wijkgemeente.
Alle stemgerechtigde leden van de wijkgemeente Grote
Kerk hebben tot en met vrijdag 4 juni 2021 de tijd om
een eventueel bezwaar tegen de gevolgde procedure in
te brengen. Deze bezwaren moeten schriftelijk (mag per
e-mail) en ondertekend ingediend worden bij de scriba.
Als er geen belemmeringen blijken zal het besluit definitief gemaakt worden en volgt het beroep. Op de website
vindt je vanaf dat moment meer informatie over Albert Jan
Treur en zijn opnames van hem beluisteren.

Bloemengroet

Zondag 30 mei 2021
Jaargang 10 nummer 22

Omdat door corona de kerkgang voor velen verstoord
is geraakt en we maar 30 mensen mochten ontvangen,
willen wij graag deze keer twee jonge gezinnen de bloemen geven. Voor de jonge gemeenteleden was deze periode ook moeilijk. Ik denk, dat iedereen wel een lijstje kan
invullen wat ze hebben gemist. Wij hopen natuurlijk ook
de kerkdiensten, en het samen zijn met elkaar. Gelukkig
gaan we nu weer een zonnigere tijd tegemoet. Straks weer
met meer mensen in de kerk, daar kijken we allemaal toch
naar uit?

•
•

We gaan Ellyne en Christian Trouwborst verrassen.
En Jessica en Jesse van Koppen met de kleine meid.
Hierbij ontvangen jullie van ons allen een hartelijke
groet en wij wensen jullie alle goeds toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Lia Castro Mata
en Anneke van Keulen.

Dank
•

•

Wij werden afgelopen zaterdag verrast met de bloemengroet ter gelegenheid van de geboorte van onze
achterkleindochter Roos. Hartelijk dank hiervoor. Arie
en Hilde Kalis.
Dank voor uw gebed en meeleven rond de ziekte van
onze dochter Thamar. De behandeling is goed aangeslagen en het gaat stukken beter met Thamar! Wouter
en Marlies Nagel.

1e collecte: vakantiefonds

De opbrengst van de eerste collecte van deze zondag is
bestemd voor het vakantiefonds (blauwe collectezak). Met
dit fonds is het mogelijk dat mensen met een krappe beurs,
toch op vakantie kunnen. In de kerk liggen flyers met informatie over het plaatselijke diaconale vakantiewerk. U/jij
kunt uw/jou gift ook overmaken op NL89INGB0005328956
ten name van Wijkdiaconie Grote Kerk te Vlaardingen,
o.v.v. vakantiefonds. De wijkdiakenen doen een hartelijke
oproep om deze collecte komende zondag te steunen.
Alvast onze dank!

Kinderdienst

Vanaf zondag 6 juni a.s. gaat de kinderdienst weer van
start! Wij hebben er enorm veel zin in. We vinden het fijn
als we van te voren weten hoeveel kinderen we mogen
verwelkomen, daarom vragen we u om uw kind van te
voren op te geven via Eventbrite. Dit geldt óók als u zelf
niet naar de kerk kunt komen, maar uw kind wel naar de
kinderdienst wilt brengen. Reserveren kan via de website
www.grotekerkvlaardingen.nl/reserveren

Oud papier

Op zaterdag 5 juni van 9.00 tot 11.30 uur staat papiercontainer weer klaar aan de Zomerstraat voor al jullie oud
papier.

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 389
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.
(Refrein)
Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in Uw naam.
(Refrein)

•
•
•

Psalm 67 vers 1 en 2
Psalm 119 vers 3 (OB) en Psalm 119 vers 3 (NB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 520
Ik wens je liefde blijdschap vrede
en een heleboel geduld.
Vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid,
dat jij jezelf beheersen zult
Dat is de vrucht van de Heilige Geest
Die ons eeuwig leven geeft.
Vrucht van de Heilige Geest
Die ons eeuwig leven geeft.

•
•

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13, Romeinen 12: 1-21
Op Toonhoogte 236
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die Zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

•
•
•

Preek: ‘Wees vurig van geest!’
Psalm 86 vers 4
Gezang 477 vers 1 en 2

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

Psalm 8 vers 1
Psalm 8 vers 3 en 4
Gezang 255 vers 1
Schriftlezing: 2 Korinthiërs 2: 14 - 3: 3 en
Kolossenzen 1: 12-23
Gezang 95 vers 1 en 3
Verkondiging: ‘Het draait om Christus’
Gezang 257 vers 1
Psalm 68 vers 10 (OB)

