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AgendA erediensten

22/08
10.00

ds. W. Poldervaart, 
Voorthuizen

collecte
Diaconie
PGV22/08

17.00
ds. M.J. van Oordt, 
Delft

29/08
10.00

ds. J.T. van der Wolf,
Voorburg

29/08
17.00

Prop. J.H. Menkveld, 
Dordrecht

Bloemengroet
• We hebben vandaag weer een bruidspaar in ons 

midden, die zaterdag 21 augustus 40 jaar getrouwd 
zijn.(geweest). De bruidegom neemt al vele jaren plaats 
als ouderling in onze gemeente. De bruid  heeft ook al 
vele hand- en spandiensten verricht en ook catechisa-
ties gegeven en ze kon voor het Open Huis ook heerlijk 
koken. En nu natuurlijk de namen wie het zijn. Anna-
marie en Peter van de End. Wij als gemeente willen 
jullie van harte feliciteren met deze blijde dag. We zijn 
de Here dankbaar dat jullie dit mogen gedenken. Wij 
wensen jullie alle goeds toe samen met de kinderen. 
“Groot is uw trouw o Heer”.

• De tweede groet is voor de familie Bronnewasser. Voor 
de corona periode kwamen zij trouw in de kerk, maar 
door hun leeftijd hebben ze daar nu nog moeite mee. 
En dat begrijpen we heel goed. Op deze manier laten 
wij weten dat we hen niet zijn vergeten. Wij hopen dat 
alles goed met u gaat.   Zo ontvangt u van ons allen een 
hartelijke groet en wij wensen u Gods nabijheid toe.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Ellen van Kra-
nenburg en Joke Korving.

JuBileum
Op zaterdag 21 augustus zijn Annamarie en Peter van der 
End 40 jaar getrouwd. (Zie verder bij de bloemengroet).

meeleven
Bella Joossens verblijft nog steeds in het Erasmus zieken-
huis. Ze heeft al verschillende complicaties gehad o.a. 
longontsteking. Wij hopen van harte dat het nu allemaal 
wat beter mag gaan. Veel sterkte en geduld toegewenst, 
Bella.

 overleden
Op woensdag 18 augustus is, na vier en een half jaar ziek 
te zijn geweest, overleden dhr. J.A. de Kok (Sjaak) echtge-

noot van Annie de Kok - Brons in de leeftijd van 84 jaar. 
De dienst van Woord en gebed zal gehouden worden op 
dinsdag 24 augustus om 13.30 uur in de Bethelkerk, om 
14.45 uur zal de gang naar het graf zijn om Sjaak daar naar 
zijn laatste rustpaats te brengen. Daarna is er gelegenheid 
tot condoleren in het rouwcentrum Holy. Geen bezoek 
aan huis. De dienst kan mee beleefd worden via : https// 
begrafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwdienst

oppAs 
Vanaf zondag 5 september willen we weer gaan begin-
nen met de crèche tijdens de ochtenddienst. Kinderen 
van 0-4 jaar zijn welkom, maar moeten wel van tevoren 
worden aangemeld via de website: www.grotekerkvlaar-
dingen.nl/reserveren-kerkdienst.

Jeugdweekend
Nog maar 7 nachtjes slapen en dan is het zover, Jeugd-
weekend 2021 gaat dan eindelijk beginnen. Om veilig op 
jeugdweekend te kunnen hebben we een corona protocol 
opgesteld. We willen alle deelnemers vragen om het  pro-
tocol goed door te nemen, dat te vinden is op de website: 
https://jeugd-club.nl/protocol-jeugdweekend/

groot kerknieuws
In de komende maand september willen wij 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 nodigen wij 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/je een artikel wilt plaatsen, dan graag deze 
week (digitaal) aanleveren: c.wielaard@planet.nl of anders 
op papier bij Cock Wielaard, Kleine Buitenweide 79 3134AH 
te Vlaardingen. Taakgroep Communicatie.

oud pApier
Op zaterdag 4 september tussen 9.00 en 11.30 uur staat 
de oud papier container weer klaar aan de Zomerstraat en 
kan er ook kleding voor Dorcas worden ingeleverd.

http://https// begrafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwdienst 
http://https// begrafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwdienst 
http://www.grotekerkvlaardingen.nl/reserveren-kerkdienst
http://www.grotekerkvlaardingen.nl/reserveren-kerkdienst
https://jeugd-club.nl/protocol-jeugdweekend/ 


liederen en lezingen deze morgen
• Op Toonhoogte 189

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x)

• Psalm 68 vers 7
• Op Toonhoogte 2425

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schittren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

• Kinderlied: Op Toonhoogte 519
Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de Herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch oké!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

• Schriftlezingen: Psalm 68: 5-7, 12-21 en Romeinen 8: 
18-25

• Psalm 33 vers 8
• Verkondiging: ‘gedragen en overladen’
• Gezang 291 vers 1 en 2 
• Psalm 111 vers 1 en 2



liederen en lezingen deze middAg
• Gezang 255
• Psalm 3 vers 2 (OB)
• Op Toonhoogte 332

Mijn Jezus, mijn Redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

(Refrein)
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

• Schriftlezing Handelingen 12: 1-19
• Psalm 91 vers 1 en 5 
• Verkondiging
• Op Toonhoogte 268 

Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft
gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

(Refrein)
AI wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten
opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en
moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
(Refrein)

Niets houdt mij tegen mij over te
geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige
liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
(Refrein 2x)

• Psalm 138 vers 4


