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Agenda erediensten
21/11
10.00

ds. L.J. Scholten, Gouda
Herdenking overledenen

21/11
17.00

ds. W.A. van den Born,
Hei- en Boeicop

28/11
10.00

ds. T.J. Korten,
Boven-Hardinxveld

28/11
17.00

ds. H. Mast,
Terheide aan Zee

collecten:
Diaconie
Toerusting en
Plaatselijk Pastoraat
collecten:
Project 10 27
PGV

Bij de morgendienst

In deze dienst herdenken we de overleden gemeenteleden van afgelopen jaar. Een Orde van Dienst is aanwezig in
de dienst en wordt meegestuurd bij de digitale versie van
deze zondagsbrief.
Vanwege de ernst van het aantal corona-besmettingen
is er geen gelegenheid voor gebed met het gebedsteam
na de dienst. We hopen dit zo snel mogelijk weer op te
pakken.

Dank
•

•

Beste gemeente, Op zaterdag 6 november werden we
verrast met een mooie bos bloemen en gelukwensen
ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van
mijn vrouw. Wij waren er heel blij mee en zijn bovenal
dankbaar dat wij dit mogen beleven. Heel hartelijk
bedankt voor de bloemen en de goede wensen. Job
en Jaan Born.
Wij waren aangenaam verrast met de bloemengroet
i.v.m. mijn verjaardag. Al 80 jaar en nog in goede
gezondheid volop bezig te mogen zijn, is uitsluitend
een grote gave van onze goede God. Nogmaals hartelijk dank voor deze groet. Mede namens Ineke, Cor de
Jonge

Bloemengroet
•
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Onze eerste groet gaat naar de familie H.W. Schrijver
(Esther en Henk) en de kinderen. Esther heeft een
drukke tijd achter de rug. Haar vader is een poosje
geleden opgenomen geweest in het ziekenhuis en
daarna naar de Marnix gebracht. De zorg voor hem
kwam voornamelijk op Esther en haar zus neer. Ook
in die periode brak Collin zijn arm. Vandaar dat wij
jullie willen verrassen met onze bloemen. Collin, voor
jou ook best vervelend en ongemakkelijk in het gips
te zitten. Veel sterkte met alles en een hartelijke groet
van de gemeente.

•

De tweede groet is ter bemoediging voor dhr. en mevr.
C. van Zanten. Beiden zijn al op hoge leeftijd met een
broze gezondheid. Wij weten, dat u dit meeleven op
prijs stelt. We begrijpen goed dat het ouder worden
met daarbij de ongemakken niet altijd mee valt. Geniet
samen van deze bloemen en u ontvangt vanuit de
gemeente een hartelijke groet. Wij wensen u de zegen
van onze Heere God toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Esther Heijndijk en Betty Kroon.

Meeleven

Annie de Kok mocht op woensdag 17 november de Marnix
weer verlaten. Na vele weken daar geweest te zijn om te
revalideren van haar gebroken ruggenwervel. Maar zij
ging niet naar haar eigen huis terug met alle vertrouwde
spulletjes en herinneringen. Nee, naar een huis wat ze nog
helemaal niet ingericht had gezien. Dat zal niet makkelijk
voor Annie geweest zijn. Wij hopen van harte dat dit plekje
ook weer fijn voor haar mag gaan worden. Annie, wij als
gemeente wensen je Gods nabijheid toe.

MAF Puzzelactie voor Wouter & Marlies

Opnieuw is er een legpuzzel van een markant Vlaardings
bouwwerk verschenen. Ditmaal is het onderwerp de Grote
Kerk. Voor € 15,- heeft u een mooie puzzel van 1000 stukjes én steunt u het werk van Wouter en Marlies Nagel in
Madagaskar. Ook leuk als cadeau voor de komende feestdagen. Meer informatie vindt u in de uitgereikte folder.
Bestellen kan op bit.ly/puzzel-grotekerk.

Jeugdclub

Zondag is er weer Jeugdclub! Deze keer willen we het
hebben over de Bergrede, waarin Jezus vertelt over hoe
je als christen moet leven. Dit kun je al snel zien als een
lijst met regels. Wat hebben deze regels uit de Bergrede te
betekenen voor ons vandaag de dag?
We zien je zondag in De Dijk. Inloop vanaf 19.45 uur, de
avond begint om 20.00 uur! De Jeugdclub-leiding

Hemels Filmfestival afgelast

Vanwege de toename van het aantal Corona-besmettingen hebben we besloten om het Hemels Filmfestival eind
van deze maand te schrappen. We hopen in het voorjaar
alsnog het filmfestival te kunnen houden.
Theo van Everdingen

Wie worden onze nieuwe diakenen?

Twee van onze diakenen hebben aangegeven hun ambtsperiode niet te verlengen. Dit betekent dat wij jou vragen
om vóór 1 december 2021 bij de scriba namen aan te
dragen voor in jouw ogen geschikte diakenen. Dit kan per
e-mail met een onderbouwing.
Wat doet een diaken?
Een diaken is lid van de wijkkerkenraad en geeft leiding aan
het leven en werken van onze wijkgemeente. Diakenen
zijn helpers en doeners die een open oog en hart hebben
voor kwetsbare mensen in onze wijkgemeente, onze stad
Vlaardingen en in de wereld. Naast het samenstellen en
verzorgen van collectes en andere acties zorgen diakenen
ook voor het dienen aan tafel bij het Heilig Avondmaal.
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan kun je dit natuurlijk ook
kenbaar maken. Als je meer vragen hebt over het ambt
van diaken kun je ook onze diakenen vragen. De namen en
contactgegevens staan op pagina 27 van Groot Kerknieuws 2021-2022.

De Dijk als testlocatie

Het is bekend dat de grote zaal van De Dijk wordt gebruikt
als testlocatie van Coronabesmettingen. Vanwege de
toenemende drukte is besloten dat het testen vanaf aanstaande maandag tot 16.00 uur doorgaat. Aansluitend
wordt de zaal schoongemaakt. De zaal is na 19.00 uur
eventueel wel voor een gedeelte beschikbaar.
De kerkrentmeesters.

Dienst voor en met mensen met een beperking

Door middel van dit bericht willen wij u op de hoogte stellen dat wij als voorbereidingsteam besloten hebben de
bijzondere kerkdienst in november niet door te laten gaan
met als reden: omdat de grootste groep bezoekers van
onze dienst (uit de tehuizen) dusdanig kwetsbaar is en
een besmetting dan grote gevolgen kan hebben. Hopelijk
kunnen wij weer snel en veilig een kerkdienst vieren!
Wij hebben trouwens het plan, om de kerstdienst in
december digitaal op te nemen/uit te zenden, wij houden
u op de hoogte. Harry Vogel

Ben jij EHBO’er of BHV’er?

Zorgcentrum Uitzicht is dringend op zoek naar meerdere
EHBO’ers en BHV’ers die bij grotere calamiteiten opgeroepen kunnen worden. De medewerkers van Uitzicht wonen
vaak te ver buiten Vlaardingen om snel aanwezig te kunnen
zijn (max. 20 minuten aanrijtijd). Tot nu toe hebben deze
calamiteiten zich nog niet voorgedaan maar het is goed
om voorbereidt te zijn. Als je jezelf hiervoor beschikbaar
wilt stellen of meer informatie wilt hebben dan kun je contact opnemen met Sebastiaan Vogel (scriba).

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

Psalm 99 vers 1 en 2
Psalm 147 vers 1 en 2
Psalm 135 vers 3, 8 en 10
Schriftlezing: Daniël 5: 1-9, 17-30
Gezang 126 vers 1 en 3
Preek: ‘Een teken aan de wand’
Gezang 170 vers 4 en 6
Psalm 103 vers 1 en 8

Uitnodiging: Tribute to Oslo Gospel Choir
Gospelkoor In Touch en Chosen Gospel Choir slaan de
handen in één om, eindelijk weer, een aantal nummers ten gehore te brengen van het bekende Oslo
Gospel Choir op zaterdag 20 november. Dit onder de
begeleiding van een live band!
Hoe mooi is het om na 18 maanden weer de mogelijkheid te hebben om een concert te geven en weer
naar een concert te gaan? Deze avond brengen we
nummers uit The Musical Messiah maar ook de
bekende nummers als Get Together, Celebrate en
Bless the Lord.
Uiteraard wordt het concert georganiseerd rekening
houdend met alle maatregelen en zal aan de toegang
de Covid QR code worden gescand.
Wanneer?
Zaterdag 20 november 2021,
zaal open om 19:30u,
start concert om 20:00u
Waar?
Kerk van de Nazarener,
Zwanensingel 1,
3136 GZ Vlaardingen
Kosten?
10 euro per kaartje plus 1 euro servicekosten.
Tickets verkrijgbaar via:
https://chosen-gospelchoir.nl/tribute-to-oslo-gospelchoir/

