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Agenda erediensten
04/07 ds. J.E. de Groot, Ede
10.00 Heilig Avondmaal

Youtube
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04/07 ds. M. van Pelt,
17.00 Ridderkerk
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KWR

11/07
10.00

ds. W. Markus,
Bergschenhoek

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

11/07
17.00

ds. K. Hage,
Beukelen

Kerkomroep.nl
KWR

Avondmaalscollecte

Deze zondagmorgen worden we opnieuw uitgenodigd
om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Na afloop
van de viering, is er gelegenheid om een gift te geven
voor hulpbehoevenden. We collecteren voor Project 1027,
dit keer voor Colombia. In twee achterstandswijken in de
hoofdstad Bogotá heeft de kerk opvang geregeld voor
kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale
omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk:
ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen
en waar ze zichzelf mogen zijn. De bekende collectekelk
staat op de tafel bij de deur of u/jij kunt een gift overmaken naar NL29 INGB 0000028016 t.n.v. Project 1027, Utrecht
o.v.v. Colombia (CO.1.105). Alvast onze dank! Uw en jouw
wijkdiakenen.

Beroepingswerk

De wijkkerkenraad en de beroepingscommissie willen
iedereen bedanken voor het meeleven en de bemoedigingen na de teleurstelling van vorige week. Ook willen
wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen door familie
Treur een kaartje of bericht te sturen en/of die heeft bijgedragen of deelgenomen tijdens de kennismaking. Bemoedigd en hoopvol zullen wij na de zomervakantie de zoektocht naar een nieuwe predikant weer oppakken.

Bloemengroet
•

Zondag 4 juli 2021
Jaargang 10 nummer 27

Vandaag willen wij Jolanda Wildeman blij maken met
onze bloemengroet. Zo stilletjes weg doet Jolanda
best wel veel in onze gemeente. Dit is ook een gebaar
dat we aan je denken en dat jij je betrokken voelt bij
ons. Wij hopen dat het allemaal goed met je gaat. Ook
jij zal blij zijn dat het normale weer een beetje terug
keert. Jolanda, we wensen je alle goeds toe en geniet
van deze bloemen. Een hartelijke groet van ons allen.

•

De tweede groet is ook voor geen onbekende in de
gemeente. Ze zijn voor dhr. Jac. Poot in Uitzicht. Hij
geniet daar van zijn welverdiende rust met al de bekenden uit de gemeente. Door de corona was alles anders,
maar ook dit is een teken dat wij u niet vergeten zijn
en met ons verbonden blijft. Wij hopen, dat de ongemakken van het ouder worden draagbaar blijven. Wij
wensen u alle goeds toe, met een hartelijke groet van
ons allemaal. De Heere is u nabij.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Tonny Buis en
Carla op den Brouw.

Meeleven

Dinsdag 29 juni moest op dhr. Sjaak de Kok opnieuw op
genomen worden in de Erasmus voor een infectie. Hij
was zeer vermoeid. Met een infuus lukte het niet om de
bacterie te bestrijden en nu heeft hij tabletten gekregen.
Zodoende mocht hij onverwacht vrijdagmiddag weer
naar huis. Geen makkelijke weg voor Sjaak en Annie. Wij
als gemeente wensen jullie Gods nabijheid toe in dit alles.

Dank

Hartelijk dank voor de bloemengroet, de lieve wensen en
telefoontjes die wij mochten ontvangen afgelopen week
bij ons 55-jarig huwelijksfeest! Bovenal danken we de Here
God dat we er zolang voor elkaar mogen zijn. Dag en nacht
draagt Hij ons die God is ons heil.
Jan en Corry van der Waal.

Kinderdienst

Kindermoment
Omdat de kerkdiensten nu live worden uitgezonden
hebben wij te maken met (AVG) regels en voorkeuren van
ouders (en kinderen). En vanwege de corona-maatregelen
nog met beperkte zitplaatsen voorin de kerk. Niet iedereen vindt het prettig in beeld te komen. In overleg met de
Kinderdienstleiding is gekozen om daarom de kinderen
tijdens het Kindermoment bij hun ouders te laten zitten.
Na de zomervakantie zullen wij nieuwe afspraken maken.
Afsluiting seizoen
Volgende week zondag, 11 juli, willen we met elkaar het
seizoen op een gezellige manier afsluiten. We verwachten
de kinderen graag rond 9.45 uur bij De Dijk, we gaan dus
NIET eerst naar de kerk. Ouders kunnen hun kind na de
kerkdienst weer ophalen in ‘t Hof. Wilt u uw kind wel aanmelden via de website?
Vakantie
Vanaf zondag 18 juli is er geen Kinderdienst meer vanwege de zomervakantie. Vanaf dan kun je voor kinderen
reserveren in de ‘gewone’ kerkdiensten. Tot die tijd vragen
wij je te reserveren het aparte Kinderdienst evenement.
(zie website)

Zingen in de kerkdiensten

Wij begrijpen goed dat sommige gemeenteleden teleurgesteld zijn dat wij als wijkgemeente nog niet alle liederen
samen zingen. Op woensdag 7 juli zullen wij als wijkkerkenraad hier een nieuw besluit over nemen. Kijkend naar
de ervaringen van andere gemeenten kunnen wij dan een
goede afweging maken. Wij rekenen op jullie begrip en
geduld. Het laatste lied wordt wel samen gezongen.

Geluid in de Grote Kerk

Af en toe worden wijkkerkenraadsleden aangesproken op
de slechte verstaanbaarheid in de Grote Kerk. In principe
is er aan de installatie niets veranderd t.o.v. de pré-corona.
Wel staan er minder stoelen en zijn er minder mensen in
de diensten. Mogelijk veroorzaakt dat extra galm. Aan de
andere kant is de verstaanbaarheid online goed, wellicht
is daardoor het contrast met in de kerk groter geworden.
De kerkrentmeesters zijn bezig om te kijken of er reparaties plaats kunnen vinden aan de huidige speakers. Door
bepaalde onderdelen te vervangen kan dit hopelijk een
verbetering opleveren. Het vervanging van de volledige
geluidsinstallatie is helaas nog niet mogelijk.
Ook het persoonlijk gehoor kan een rol spelen bij de verstaanbaarheid in de Grote Kerk. Na je 30e gaat je gehoor
immers langzaam achteruit. Daarnaast kan de plek in de
kerk veel verschil maken. Probeer eens een andere zitplaats uit. Je mag nu weer zelf kiezen waar je gaat zitten,
dus is er ruimte genoeg voor verandering.
Wij begrijpen heel goed dat de slechte geluidskwaliteit
voor veel mensen lastig is, maar weet dat er serieus aandacht aan besteed wordt.

Kopij Groot Kerknieuws

In de maand september 2021 willen wij een nieuw wijkblad uitgeven. Het 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 leveren.
Wanneer u/je een artikel wilt plaatsen, dit dan graag
deze week aanleveren; het liefste op digitale wijze naar
c.wielaard@planet.nl of anders op papier bij Cock Wielaard, Kleine Buitenweide 79 3134 AH te Vlaardingen.
Taakgroep Communicatie

Afwezigheid scriba

Van 12 juli t/m 26 juli is de scriba afwezig. De mailbox
wordt voor dringende zaken wel uitgelezen door Roel
van Keulen. Voor vragen of problemen met het reserveren voor kerkdiensten kun je tijdens deze periode contact
opnemen met diaken Korné Vermeulen via 06 102 172 09.

Cursus Theologische Vorming

Hieronder ziet u een uitnodiging staan om deel te nemen aan
de cursus Theologie voor geïnteresseerde gemeenteleden.
Deze uitnodiging stond verleden jaar ook in de Zondagsbrief en Onderweg en ik besloot contact op te nemen over de
cursus. Ik kreeg een overzicht van de te behandelen onderwerpen in dat cursusjaar. Ik was een tikje sceptisch en vroeg
me af of het niet allemaal “erg droog” zou zijn, maar besloot
het een kans te geven. Door de omstandigheden gedwongen
was de cursus online en het duurde even voordat deelnemers,
die allemaal verschillende achtergronden hebben, ook op
elkaar ingespeeld waren en er goede discussies loskwamen.
Het hielp ook dat een enorme variëteit van onderwerpen aan
bod kwam zoals kerkgeschiedenis, ethiek, psalmen en liedboek, Jesaja en ga zo maar door. En bij alle onderwerpen verschillende docenten die heel gemotiveerd waren om kennis
over te dragen maar ook om door discussies kennis en meningen uit te wisselen. Het is nu vakantie maar ik kan bij wijze van
spreken niet wachten tot we in september weer gaan beginnen. En dan wordt de cursus gelukkig weer fysiek gegeven,
dus niet achter het scherm. De groep kijkt ook graag uit naar
meer deelnemers, dus van harte aanbevolen en uitgenodigd!
Ronald de Heer
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving
geopend voor het cursusjaar 2021-2022. De driejarige
basiscursus, welke op dinsdagmorgen wordt gegeven,
zal corona-proof klassikaal plaatshebben in de grote zaal
van de Alexanderkerk in Rotterdam. Er komen heel veel
boeiende onderwerpen aan de orde. Voor de eveneens
op de site te vinden korte cursussen, ook op dinsdagmorgen, maken we gebruik van de kerkzaal van kerkgebouw
De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Daar is ringleiding
voor slechthorenden. Deze korte cursussen, meestal drie
ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. Veel bezinning is
ook hier mogelijk.
Voor vragen/antwoorden kunt u bellen met mw M. Koole,
voorzitter TVG Rotterdam, telefoon: 0167-536671 of mailen
naar mw M. Bezemer-Rietveld, bestuurslid TVG Rotterdam
voor werving en publiciteit, email: tvgrotterdam@online.
nl. We hopen op heel veel deelnemers aan onze cursussen!

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 354
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
(Refrein)
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
(Refrein)

•
•
•

Psalm 146 vers 3 en 4
Psalm 27 vers 7
Kinderlied: Op Toonhoogte 498
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k heb Hem nodig, dag aan dag.
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

•
•
•
•
•
•
•

Schriftlezing: Filippenzen 4: 10-19
Prediking: ‘Een rijke belofte’
Psalm 81 vers 9
Gezang 358 vers 1, 2 en 3
Heilig Avondmaal
Gezang 358 vers 4 en 5
Gezang 358 vers 6

