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Agenda erediensten
20/06 Prop. A.J.R. Treur,
10.00 Vinkeveen

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

20/06 ds. G.J. Glismeijer,
17.00 Nieuwegein
BK

Kerkomroep.nl
KWR

27/06
10.00

Prop. R.P. Hoogenboom,
Woerden
Voorbereiding H. A.

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

27/06
17.00

Prop. A.T. Maarleveld,
Bodegraven

Kerkomroep.nl
KWR

Beroep Prop. A.J.R. (Albert Jan) Treur

Wij roepen u en jou op om familie Treur (Albert Jan, Irene,
Daan, Thijs en Lieke) tijdens de bedenkperiode mee te
nemen in het gebed thuis, op de bijbelkring of tijdens
een catechisatie- of jeugdclubavond. Daarnaast is het
heel waardevol als u en jij (en dat kan ook als groep) een
bericht stuurt aan familie Treur. Ook op deze wijze kunt u
ons verlangen kenbaar maken. Je kunt dit doen per e-mail
of per post:
• E-mail: albertjan@ajrtreur.nl
• Post: Muijeveld 7, 3645 VH Vinkeveen

Interactief interview ‘Aan tafel’
Namens onze wijkgemeente gaan Janno en Nina in
gesprek met Albert Jan en Irene. Tijdens het interview
lopen Sanne en Leon door de kerkzaal om ook het publiek
bij het gesprek te betrekken, familie Treur moet ons
natuurlijk ook leren kennen.
Zowel thuis als in de kerk roepen wij op om mee te doen in
het gesprek. Dit kan heel eenvoudig via een reactie tijdens
het live-interview via WhatsApp. Een speciale app-groep
is beschikbaar via: https://chat.whatsapp.com/DdRydsNXVuXF6G0Mkfq4mV (de link staat ook op de website)
Reageren kan met bemoedigingen, emoticons of antwoorden op vragen!
Gebedsavond
De beroepingscommissie wil komende maandag graag
een gebedsavond organiseren. Tijdens deze avond zullen
we bidden voor Albert Jan Treur, zijn gezin en voor onze
gemeente. We willen iedereen uitnodigen van jong tot
oud om bij deze avond van gebed en aanbidding aanwezig te zijn. We beginnen om 19.30 uur in de Grote Kerk.

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op onze website kun je meer lezen over Albert Jan en zijn
gezin. Daarnaast zijn daar een aantal preken te beluisteren.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Kennismakingsactiviteiten met familie Treur
Vandaag maken wij als wijkgemeente kennis met Albert
Jan, Irene, Daan, Thijs en Lieke Treur. Het programma ziet
er als volgt uit:
Tijd

Activiteit

10.00

Eredienst met Albert Jan Treur Grote Kerk
YouTube

13.30

‘Aan tafel’
met Albert Jan en Irene

Locatie

Grote Kerk
YouTube

Interactief interview wat je LIVE online kunt meemaken maar
er zijn zitplaatsen te reserveren in de kerk.

13.30

Kennismaking Jeugdactivitei- Besloten
ten met Daan, Thijs en Lieke
Speciaal voor Daan, Thijs en Lieke zullen de tienerclub ‘We
Believe’ en de Jeugdclub laten zien wat Vlaardingen is.

Op Toonhoogte 265
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

•
•

Psalm 22 vers 4 en 11
Op Toonhoogte 294
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.

Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Zolang ik leef.
(2x)
•

•

Kinderlied: Op Toonhoogte 535
Jezus roept alle kleine kinderen.
Jezus roept alle kleine kinderen.
Jezus roept alle kleine kinderen;
alle kleine kind’ren mogen komen.

De Heer kunt u vertrouwen,
Zijn wil is wijs en goed.
Vaak kon u toch aanschouwen,
dat God nog wond’ren doet?
Wij kunnen God niet dwingen,
door klagen nog door pijn
laat God Zich iets ontwringen.
Hij wil gebeden zijn.

Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen,
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen,
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen,
alle kleine kind’ren mogen komen.
Jezus roept alle grote mensen ...
Jezus roept alle lieve baby’s ...
Jezus roept alle oude mensen ...
•
•
•
•

Schriftlezingen: Mattheüs 18: 1-4, 23: 1-12,
Romeinen 8: 14-17
Psalm 103 vers 5 en 9
Preek: ‘Kind worden op Vaderdag’
Op Toonhoogte 260
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
(Refrein)
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet,...
(Refrein 2x)
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Weerklank 501: 1, 2 en 3
Beveel gerust uw wegen,
al wat uw leven deert,
bij God aan, die u zegent
en die ’t heelal regeert!
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

Uw trouw en Uw genade,
o Vader, weet zo goed,
wat ons bestaan tot schade
of voordeel worden moet.
Vol wijsheid en vol liefde
is al wat U besluit;
en wat U ooit beliefde,
dat voerd’ Uw almacht uit.

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

Psalm 146 vers 1 (OB)
Psalm 86 vers 4
Gezang 444 vers 1
Schriftlezingen: 1 Samuël 26: 12-18,
Handelingen 9: 1-9
Gezang 473 vers 1, 5 en 10
Preek: ’Verzet en overgave’
Psalm 32 vers 4
Gezang 255 vers 1 en 4

Bloemengroet

Ook deze week hebben wij weer gedacht om onze jongeren uit de gemeente te verrassen met de bloemen.
We hebben elkaar zo lang niet gezien door de corona.
Zo zien jullie dat we elkaar niet vergeten zijn. Er is weer een
versoepeling opkomst als ik dat schrijf en dan kunnen er
steeds meer mensen de diensten bezoeken.
• We willen graag Peter en Ellen Kruidenier en de kinderen onze groet overbrengen in de vorm van de bloemen. Wij hopen dat alles goed met jullie is gegaan
ondanks de vele beperkingen. Je ontvangt van ons
allen een hartelijke groet en wij wensen jullie alle
goeds toe.
• Corné Venema en zoontje Sam gaan we ook verrassen. Ook voor jou is het allemaal heel lang geleden om
zonder beperkingen naar de kerk te kunnen komen.
We kijken er allemaal weer naar uit dat we weer meer
vrijheid hebben in ons doen en laten. Je zal het wel
druk gehad hebben met jouw partij, het CDA. Leuk om
daar deel aan te kunnen nemen. Corné, wij wensen je
alle goeds toe.
En voor beide families mogen we zeggen: tot ziens!
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Jan Klugkist en
Mar de Bruijne.

Meeleven

Afgelopen vrijdag is ons gemeentelid dhr. C. (Cees) Nuijt
overgebracht naar Hospice De Margriet. Er kan op dit
moment nog niet veel gezegd worden wat betreft zijn
toestand. Wij kregen zo juist dit bericht binnen. De laatste
tijd was hij al steeds aan het tobben. We wensen Cees de
nabijheid van onze Heer toe.

Onderhoud aan De Dijk

Deze week is er weer hard gewerkt op De Dijk. Het droge
weer kwam prima uit voor onderhoud aan het dak. Schilderwerk aan de Zomerstraat zijde is uitgevoerd en de
eerste kozijnen zijn vervangen. Met name dit laatste
vraagt wat aandacht en aanpassing in het gebruik van de
ruimten, maar we hebben het er graag voor over. Naast de
inzet van vrijwilligers reageerde een gemeentelid met een
ruimhartige gift onder vermelding van ‘Kozijnen voor De
Dijk’. Hartelijk dank!
Sleutelplan
Ook de sloten op de deuren van de Dijk zullen vervangen
worden. Alle vier de deuren krijgen een nieuwe cilinder
met elk een eigen sleutel. Dit houdt ook in dat er een
(nieuw) sleutelplan komt. Dus als je van mening bent dat je
komend seizoen een sleutel van De Dijk nodig hebt, stuur
dan een e-mail vóór 15 juli a.s. naar Wouter Vroom (wouter.
vroom@kpnmail.nl) en vermeld daarin het volgende:
• Naam, adres, telefoonnummer
• Voor welke deur (welke activiteit) je een sleutel wil:
Open huis, Crèche, Jeugdhonk of Nummer 5 (Grote
Zaal)
De kerkrentmeesters

Op weg naar Groot Kerknieuws september 2021

In de maand september 2021 willen wij (de taakgroep
Communicatie) een nieuw wijkblad uitgeven. Een blad
waarin van elke gemeentelijke activiteit en/of een bepaald
onderwerp voor leden van de wijkgemeente actuele informatie is te vinden m.b.t. het nieuwe seizoen.
Hierbij nodig ik jullie [in het bijzonder diegene die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit binnen de
gemeente], van harte uit – doormiddel van een artikel,
spreuk, gedicht, verhaal, getuigenis, plaatje of wat dan
ook – om een bijdrage aan het wijkblad te willen leveren.
Wanneer u/jij een artikel wilt plaatsen, dan graag deze
week aanleveren; het liefste op digitale wijze naar
c.wielaard@planet.nl of anders op papier naar Cock Wielaard, Kleine Buitenweide 79 3134 AH te Vlaardingen.
Taakgroep Communicatie

Interview Albert Jan Treur Waarheidsvriend

Er zijn deze zondag een aantal Waarheidsvrienden
beschikbaar waarin een interview is opgenomen met proponent Treur waarin hij vertelt waarom hij zich geroepen
weet om predikant te worden. U kunt ook heel voordelig
(€49,-/jaar wekelijkse uitgave) een abonnement nemen op
de Waarheidsvriend en dan gratis 2 maanden lezen (actie:
4 maanden voor €10,-) ga naar www.dewaarheidsvriend.
nl/word-abonnee of bel naar 055-5766660. Het zou fijn
zijn als er in Vlaardingen een aantal abonnees bijkomen
dat maakt gratis beschikbaarstelling makkelijker.
Gerrit van der Voet

