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Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor
uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het
gebedsteam.

Dank
•

•

Beste gemeenteleden, heel hartelijk dank voor de
mooie bos bloemen en kaarten die ik heb gekregen. U
allen Gods zegen gewenst en een hartelijke groet, mw.
G.C. Broek - Bovenberg.
Lieve gemeente, dank voor de warme betrokkenheid,
in de vorm van kaarten , telefoontjes en gebed, die wij
in de afgelopen droevige en spannende dagen mochten ervaren. Het heeft ons diep geraakt en was hartverwarmend. We zijn heel dankbaar voor de gunstige
uitslag van het onderzoek. Geprezen zij de Heere, dag
aan dag draagt Hij ons! Met vriendelijke groet, Johan
en Wil Verschoor.

Bloemengroet
•

•

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Betty Kroon en
Ellen van Kranenburg.

Meeleven
•

Agenda erediensten
7/11
10.00
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De eerste groet is vandaag voor Arjen Verhoeven. Arjen
heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met het kosteren. Arjen heeft dit vele jaren gedaan vanuit een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en daaruit volgend met
grote nauwkeurigheid dit werk gedaan. Namens de
gemeente willen wij je daarvoor heel hartelijk bedanken, Arjen. Gelukkig verliezen we je niet uit het oog
want achter de schermen kan er ook altijd een beroep
op je worden gedaan bij andere activiteiten. Vindt u
ook niet dat dit een bloemetje verdient? Wij wensen je
alle goeds toe!
Dhr. J. Born gaan we ook verrassen. Op vrijdag 5
november is hij 90 jaar geworden. Als gemeente willen
wij u en uw vrouw als nog van harte feliciteren met uw
verjaardag. Wij hopen, dat u een fijne dag hebt gehad.
Het is een gezegende leeftijd, ook dat u nog samen
mag zijn. U ontvangt een hartelijke groet van ons
allen. Daarnaast wensen wij u samen met uw vrouw
Gods zegen toe in de tijd die de Here er nog aan toe
wil voegen.

•

•

Mevrouw Nel Bagchus is zondag 31 oktober opnieuw
op genomen in het ziekenhuis. Ze kan niet meer terug
keren naar haar huis. Er wordt op een plaatsje elders
gewacht.
Annie de Kok mag tot 17 november in de Marnix blijven. Daarna zal het voor haar een verrassing zijn want
zij gaat niet terug naar haar oude huis op de Vlielandhoeve maar naar haar nieuwe woning die helemaal in
orde gemaakt is door haar kinderen.
Mevr. Bella Joossens is woensdag 3 november opnieuw
geopereerd, nu aan haar dunne darm. We hopen van
harte dat ze nu eens mag gaan opknappen. De tiende
week is voor haar ingegaan. Sterkte en wij hopen en
bidden voor een volledig herstel.

Corona-maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie zijn wij genoodzaakt de maatregelen in onze kerkdiensten aan te scherpen:
• Wij dragen een mond-neusmasker bij binnenkomst,
verplaatsingen en vertrek
• De onderlinge afstand wordt 1,5 meter (3 stoelen)
• Het aantal bezoekers wordt maximaal 100 personen
• Voor de ochtenddienst blijft het noodzakelijk te reserveren
Wij attenderen iedereen op de basisregels van de rijksoverheid en de noodzaak om bij (lichte) klachten thuis te
blijven. Het gebruiksplan is aangepast en gepubliceerd op
de website.

Gebedsgroep

Al sinds 1992 is er een mannengebedsgroep die om de
twee weken op zaterdag bij elkaar komt. We hebben dat
vele jaren gedaan bij Jan van der Waal thuis in Schiedam
en later in Vlaardingen. De afgelopen jaren zijn we verhuisd naar het huis van Bas Gravendeel.
Nu willen we, na de coronastop, weer starten aan De
Dijk. De eerst volgende gebedsochtend is op zaterdag 13
november a.s. om 8.00 uur. Je bent van harte welkom.

Jeugdclub

Vanavond is er weer Jeugdclub! Samen willen we nadenken over het thema “Wat is Waarheid?” Tot vanavond,
19.45 uur in De Dijk! We beginnen om 20.00 uur.

Ochtenddienst 14 november ‘Leven 2.0’

Volgende week zondag hoop ik weer in jullie midden te
zijn. Deze keer verheug ik me daar dubbel op, omdat verschillende muzikale jongeren aan deze dienst zullen meewerken. Driedubbel eigenlijk, want we krijgen alle ruimte
om vanaf 10 voor 10 (9.50 uur) op toonhoogte te raken
door het zingen van twee extra liederen. Zingen op deze
oude aarde is altijd ‘tegen de klippen op’. Preken ook trouwens. Klimaatcrisis, stikstofcrisis, coronacrisis, persoonlijke
crises – het is er allemaal. En toch: ‘Geprezen zij de God
en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons opnieuw
geboren deed worden tot een levende hoop, door wat
Jezus heeft gedaan.’ Zie 1 Petrus 1: 3, de tekst voor volgende week. Dat is geen oproep om te vluchten voor de
geweldige problemen van deze tijd. Maar dat leg ik uit
in een volgende preek van deze reeks over de brief van
Petrus, waar ik kortgeleden aan begonnen ben.
Christenen vluchten niet, want zij hebben “Leven 2.0” ontvangen: opnieuw geboren door wat Jezus deed en doet.
Daar begint het mee. Wedergeboorte dus. Misschien wat
onder het stof geraakt van al onze goede bedoelingen.
Maar alleen zonder dat ‘stof’ worden onze bedoelingen
gedragen door hoop. Daar gaat het alle dagen om en ook
in deze dienst bij wat we zingen, zeggen en bidden! Tot
volgende week, we starten om 09:50 uur! ds Wim Markus

Herdenking Overledenen

In de dienst op zondagochtend 21 november a.s. herdenken wij degenen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden. Nabestaanden ontvangen een uitnodiging om
in de kerkdienst aanwezig te zijn of online mee te kijken.
De kerkdienst wordt geleidt door onze pastoraal werker
ds. Bert Scholten.

Hemels filmfestival

Omdat wij een missie hebben voor mensen in deze stad
zoeken wij naar mogelijkheden om het te bereiken.
In de periode van 24-30 november a.s. zal de Stuurgroep
Missionair Werk een Hemels filmfestival organiseren in de
4 kerken van de PKN Vlaardingen en in de Windwijzer.
In de Grote Kerk zal op dinsdag 30 november a.s. de film
The Shack (de Uitnodiging) gedraaid worden. De bedoeling van deze missionaire filmavond is om een rand-/buitenkerkelijke uit je omgeving (collega, buur, (sport)vriend
e.d.) uit te nodigen voor deze avond. De film nodigt uit tot
gesprek en daar zal ook alle gelegenheid voor zijn. Aan de
uitgang zal een folder worden uitgereikt met daarop de
nodige informatie. Deze is ook te vinden op de website
www.geloveninvlaardingen.nl.
Theo van Everdingen

Kliederkerk

Op 14 november is er opnieuw Kliederkerk! Jullie zijn van
harte welkom in de Windwijzer vanaf 15.00 uur. Het gaat
deze keer over de Jozef en zijn jaloerse broers. Wij starten
in de voorzaal bij de grote ingangsdeur met lekker kopje
thee, koffie en limonade (vanaf 14.45 uur) Na afloop eten
we weer wat lekkere hapjes met elkaar.
We willen jullie vragen om je uiterlijk 11 november aan te
melden, zodat wij tijd hebben om inkopen te doen. Geef
bij het aanmelden ook even aan of je dieetwensen of allergieën hebt. Hopelijk zien wij jullie op 14 november, neem
gerust anderen mee (laat het maar even weten) namens
het team, Harry Vogel

Kerk in Actie

Gezocht: een enthousiaste ‘doener’ voor Kerk in Actie.
In Vlaardingen en Schiedam staat in 19 gebouwen (kerk,
verpleeghuis, ouderenhuis) een gekleurde ton (of doos)
waar allerlei spullen in gedeponeerd kunnen worden, die
nog geld opbrengen. Elk jaar brengen deze postzegels,
ansichtkaarten, munten, mobieltjes, cartridges, enz. landelijk vele duizenden euro’s op, die ten goede komen
aan Kerk in Actie. Broeder Sjaak de Kok, overleden op 18
augustus jl., zorgde er jarenlang op hartverwarmende
manier voor dat de tonnetjes regelmatig geleegd werden
en de spullen op de plek van bestemming kwamen.
We hopen dat er iemand is die zijn werk wil en kan voortzetten! Meer informatie? Bel Joke Horlings 010-4354397 of
Jan van der Sar 010-5910051.

Kindertehuis Roemenië

De herfst is aangebroken. Wij zijn weer gestart met de
verkoop van heerlijk ambachtelijk gemaakte erwtensoep,
ingevroren in emmers van 1 liter. De prijs is € 4,50 en wordt
aan huis afgeleverd. De opbrengst is voor verstandelijk
gehandicapte kinderen die buiten schooluren geholpen
worden met huiswerk , eten en hygiëne.
Bij voorbaat hartelijk dank, Louise en Koos Kesseboom,
06 23887815.

Wijnproeverij

Op vrijdagavond 26 november a.s. is er voor liefhebbers
van wijn een avond om de Israelische wijnen te leren
kennen. Wilt u/jij komen? Dan graag een mailtje of telefoontje, waarna de verdere gegevens volgen (locatie, tijdstip e.d.) Alles onder voorbehoud en volgens de geldende
corona regels.
Hartelijke groet en Shalom, Mary Peters
IPC Wijn en consulent, 0610981898 of 0104750937
mary.peters@upcmail.nl

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 395
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

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

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Jezus komt in heerlijkheid”
zijn sja/oom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Psalm 84 vers 1 en 2
Gezang 323 vers 1, 6 en 8
Lezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-14
Gezang 337 vers 1, 3 en 6
Evangelielezing: Marcus 1: 40-45
Gezang 337 vers 4 en 7
Verkondiging: ‘Jij hoort niet bij ons’
Gezang 444
Lied 1005 (nieuwe liedboek)
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Psalm 5 vers 1 en 6
Psalm 40 vers 3 en 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 523
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart,
met mijn hele ziel, mijn hele verstand.
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf,
als ik ga of sta, of wacht op zijn ja ...
Ik zal de Here God lief hebben met mijn hele hart.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Schriftlezing: Jesaja 35: 5-6 en Markus 7: 31-37
Psalm 51 vers 6
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-23
Gezang 90 vers 6 en 7
Verkondiging
Psalm 145 vers 6 (OB)
Gezang 168

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

•
•
•

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Voorbeden
Vg: Laat ons bidden Allen: Adem van God
Gezang 456 vers 1 en 2
Gezang 456 vers 3

