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Agenda erediensten
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

03/07
10.00

ds. J.E. de Groot, Ede
Heilig Avondmaal

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

03/07
17.00

ds. M. van Pelt,
Ridderkerk

Kerkomroep.nl
KWR

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

Soms lijken alle puzzelstukjes op hun plek te vallen en
wordt het plaatje zichtbaar van hoe de toekomst er uit
kán zien. Je bidt, organiseert en spreekt je verlangen uit
én deze wordt begrepen. En dan loopt het toch anders…
Via deze weg moeten wij jullie het teleurstellende bericht
brengen dat Albert Jan Treur -met pijn in het hart- heeft
bedankt voor het uitgebrachte beroep van onze wijkgemeente. De weg die Albert Jan en zijn gezin mogen gaan
ligt niet in Vlaardingen. Wij bidden Albert Jan, Irene, Daan,
Thijs en Lieke rust toe na deze intensieve periode. God
heeft hen naar een plek geleid waar zij op dit moment het
meest nodig zijn. Zoals wij afgelopen zondag ook zongen:
‘’De Heer richt zijn oog op jullie en geeft vrede’’. Het doet
pijn als je als wijkgemeente opnieuw een teleurstelling
te verwerken krijgt. Soms vraag je af wat voor toekomst
God dan met onze gemeente voor ogen heeft. Ook als
wijkkerkenraad en beroepingscommissie is het na z’n
bericht moeilijk te blijven vertrouwen. Maar wij hebben
het in Gods handen gelegd en mogen vasthouden aan
Zijn belofte dat Hij ons nooit zal verlaten. Onze toekomst
hoeft niet af te hangen van het wel of niet hebben van
een eigen predikant (al gaan wij natuurlijk wel verder met
zoeken). Wij hebben elkaar gekregen om samen met God
te bouwen aan die toekomst. Daar hebben wij elkaar van
jong tot oud(er) voor nodig! Laten wij elkaar helpen bij het
richten van onze harten naar boven en te vertrouwen op
de God die wij loven. De uiteindelijke Toekomst staat vast!

Corona-maatregelen

Nederland zet grote stappen in de versoepelingen van de
coronamaatregelen. Ook wij als wijkgemeente gaan vanaf
a.s. zondag grote stappen zetten. Hoewel de situatie er
steeds beter uitziet is het virus nog niet weg en vraagt nu
meer van ieders eigen verantwoordelijkheid. Hieronder
een kort overzicht van de veranderingen.
• Ophoging naar 80 bezoekers voor alle kerkdiensten,
reserveren blijft nodig.
• Zitplaatsen mag je weer zelf uitzoeken, maar de 1,5
meter blijft. Zorg dat er altijd 3 stoelen (met rode kaartjes) tussen elk huishouden zitten.
• Mondmaskers zijn niet meer noodzakelijk, maar voel je
vrij deze te blijven gebruiken.
• Ambtsdragers en gemeenteleden die coördinerende
rollen hebben in de kerkzaal blijven aanwezig maar
geven geen specifieke instructies meer bij het vinden
van zitplaatsen.
• Het verlaten van de kerk (na de dienst) gaat nog wel op
aanwijzingen van de coördinator.
• Kinderen starten de zondagochtend weer in de kerkzaal, komen naar voren met Kindermoment en gaan
daarna naar de Kinderdienst. Ophalen kan bij de Dijk.
• Het schoonmaakprotocol wordt aangepast naar alleen
het extra reinigen van het liturgisch centrum, microfoons, toiletten en contactpunten van deuren.
De volledige informatie is te vinden in het aangepaste
gebruiksplan op de website.
Zingen in de diensten
Als wijkkerkenraad hebben wij besloten nog niet alle liederen samen te zingen. Omdat al veel andere zaken versoepeld worden zijn wij hier nog terughoudend in. Wij
willen de diensten voor iedereen veilig houden. Iedere
week bekijken wij de situatie opnieuw. Wij rekenen op
jullie begrip en geduld. Het laatste lied wordt wel samen
gezongen.
Kinderdienst
Reserveren voor de kinderen die naar de Kinderdienst
gaan kan nog steeds gedaan worden via het aparte Kinderdienst evenement. De leiding wil graag weten hoeveel
en welke kinderen komen. Vanaf zondag 18 juli is er tijdens
de zomerperiode geen Kinderdienst meer. Vanaf dan kun
je voor kinderen reserveren in de ‘gewone’ kerkdiensten.

Bloemengroet
•

Vandaag hebben we weer een bruidspaar in ons
midden, het zijn geen onbekenden in de gemeente.
Jan en Corrie van der Waal, hopen op woensdag 30
juni 55 jaar getrouwd te zijn. Wij als gemeente willen
jullie daar van harte mee feliciteren, een reden tot
grote dankbaarheid, ook omdat de gezondheid van
Jan broos is. Wij wensen jullie met allen die jullie dierbaar zijn een hele fijne dag toe. “Loof de Heer want Hij
is goed”. Zo wensen wij jullie ook de zegen van God
toe en hopen dat jullie samen nog heel lang op deze
feestelijke dag terug mogen zien.
• Bij Meta Speelman, daar gaan wij ook een teken van
meeleven en verbondenheid brengen in de vorm van
onze bloemen. Wij hopen dat alles goed met je mag
gaan, Meta. Fijn, dat dat we weer met meer mensen
in de dienst aanwezig mogen zijn. Er wordt naar je uit
gezien. Wij wensen je alle goeds toe en een hartelijke
groet van ons allen.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Mar de Bruijne
en Carola Stijnen.

Huwelijkjubileum

Op woensdag 30 mei hopen Jan en Corrie van der Waal 55
jaar getrouwd te zijn. (Zie bloemengroet).

Dank

Heel hartelijk dank voor het zomerse boeket bloemen,
de vele kaarten en de telefoontjes, die wij de afgelopen
tijd van u als gemeente mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. Hartelijk groet, Kees en
Hannie van der Veer.

Crèche

Beste ouders, helaas hebben we elkaar dit seizoen niet
mogen ontmoeten in de kerk. Toch willen we de seizoensafsluiting van de oppas niet zomaar voorbij laten gaan.
We nodigen alle ouders met hun baby’s en peuters tot
4 jaar uit op zaterdag 3 juli om 10.00uur op het Speeleiland de Babber (Sneeuwbalstraat) in Vlaardingen. Broers
en zussen zijn ook welkom. We zien er naar uit om jullie
weer te zien! Laat je weten of je komt spelen? Mail naar
oppasgrotekerkvlaardingen@gmail.com
Tot ziens! Gerdien en Krista

Werkzaamheden De Dijk

De kozijnen aan de Zomerstraatzijde zijn inmiddels vervangen. Komende weken wordt er nog hard gewerkt om
De Dijk weer bruikbaar te maken. We kunnen nog wat hulp
gebruiken. Overtollige spullen moeten afgevoerd worden
naar Irado of naar de garage. Daarna moet er heel veel
stofvrij worden gemaakt, de vloer moet geschrobt en de
gordijnen moeten weer worden opgehangen. Wie doet er
mee? Aanmelden bij Roel van Keulen of Jan Vogel.

Oud Papier

Zaterdagochtend 3 juli kunt u weer oud papier inleveren
aan de Zomerstraat want de steigers zijn dan weg. Dus
komt allen want de papierprijs is op dit moment heel hoog.

Vierdaagse voor het goede doel

Elk jaar loop ik voor het goede doel de Nijmeegse Vierdaagse. Dit doe ik voor KiKa; voor onderzoek en behandelingen van kinderen met kanker. Om Kika te blijven
steunen loop ik van 20 t/m 23 juli 2021 (onvermoeid) de
Nijmeegse Vierdaagse, maar dan net even anders. In vier
dagen tijd loop ik in mijn eentje van Nijmegen naar Vlaardingen, een route van 204 kilometer, om zo geld op te
halen voor deze fantastische stichting.
Wilt u mij steunen? Dit kan via het rekeningnr. van Kika
IBAN nr. NL89 INGB 0000008118 o.v.v. `Marco Goes For KiKa
tijdens de Alternatieve 4 Daagse 2021!` of via deze link:
https://www.actievoorkika.nl/marco-goes-for-kika-tijdens-de-alternatieve-4-daagse-2021
Namens Kika wil ik u hartelijk bedanken!
Met vriendelijke groet, Marco Kesseboom 06- 20 95 91 24

GZB

Alle GZB- leden ontvangen het kleurige kwartaal blad Alle
Volken. De komende weken gaan de medewerkers weer
op pad voor de jaarlijkse rondgang langs de busjesleden,
dit zijn de adressen waar een GZB-huisbusje is. Bij deze
adressen zal de inhoud van de GZB- busjes geteld worden.
U heeft ook de mogelijkheid om zelf de inhoud van het
busje over te maken op bankrekening NL43 INGB 0003
9739 18 ten name van Geref. Zendingsbond afd. Vlaardingen. Informatie bij Arend van den Akker, 06 15 06 70 58.
De leden hebben al eerder dit jaar een acceptgiro ontvangen om de contributie van minimaal €12,- over te maken.
De GZB-commissie.

Liederen en lezingen deze morgen
•

Mensen spreken tegen,
gaan op eigen wegen
onverstoorbaar voort,
dienen and’re goden,
volgen hun geboden,
Woord, kom aan het woord!
Spreek met kracht, met uw gezag,
ga in hen uw werk beginnen,
breek hun leven binnen.

Op Toonhoogte 400
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus’ vlag.

Licht op onze paden,
norm voor onze daden,
lamp voor onze voet,
wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied,
laat in lofzang heel ons leven
op u antwoord geven.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d’aarde zal vemieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
•
•
•

Psalm 32 vers 1
Psalm 32 vers 2 en 3
Kinderlied: Op Toonhoogte 475
(Refrein)
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je de Vader vraagt om ‘n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
AI je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)
Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)

•
•
•
•

Schriftlezing: Ezechiël 18: 1-20
Psalm 137 vers 1 en 2
Schriftlezing: Ezechiël 18: 21-32
Op Toonhoogte 237: 1, 3 en 5
Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
brief aan ons gericht,
wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt gij ons heel nabij,
rijke onvermoede, schatten
blijkt gij te bevatten.

•
•
•

Verkondiging: ‘Wat doe jíj?’
Gezang 242 vers 1, 4, 5 en 7
Psalm 68 vers 7

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

Psalm 134
Gezang 476 vers 1, 2 en 5
Psalm 136 vers 1, 2, 3 en 4
Schriftlezingen: Psalm 130, Titus 2: 11-15
Psalm 130
Verkondiging
Gezang 288 vers 1, 4, 5 en 8
Gezang 442

