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Agenda erediensten
5/12
10.00

ds. Z. de Graaf,
Katwijk a/d Rijn
Voorbereiding H. A.
2e Advent

collecten:
Zending
PGV

8/12
19.30

Avondgebed

Alleen via
kerkomroep.nl

12/12
10.00

ds. J. Scheele-Goedhart,
Vijfhuizen
Heilig Avondmaal
3e Advent

collecten:
Diaconie
PGV

15/12
19.30

Avondgebed

Alleen via
kerkomroep.nl

Bloemengroet
•

Op woensdag 29 november waren Tiny en Mar de
Bruyn 55 jaar getrouwd. Wij als gemeente willen jullie
alsnog van harte feliciteren met deze heuglijke dag.
Wij hopen dat de Here er nog vele jaren in gezondheid
aan toe wil voegen. Gods nabijheid wensen wij jullie
samen toe.
• De tweede groet staat in het teken van meeleven en
betrokkenheid met mevr. W. Robberegt. Wij hopen
dat wij u een beetje blij kunnen maken met deze groet
vanuit de Grote Kerk. Ook voor u zal het niet meevallen in deze tijd van corona. Dan zijn de bezoeken toch
allemaal wat minder. Zo ontvangt u van de gemeente
een hartelijke groet en wij wensen u Gods zegen toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Tonny Buis en
Lia Castro Mata.

Jubileum

Tiny en Mar de Bruyn mochten op woensdag 29 november
55 jaar getrouwd zijn (zie verder bij de bloemengroet).

Meeleven
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Corrie van der Ster is op vrijdag 3 december naar de
Marnix gebracht. Zij zal vrijwel zeker niet meer naar haar
huis terug kunnen keren. Zij wacht op een plekje in de verzorging. Corrie, een hartelijke groet van uit de Grote Kerk
waar jij altijd zo’n mooi plekje had om de dienst mee te
beleven. Sterkte hoor!

Geen Oppas

We hebben helaas moeten besluiten voorlopig geen kinderoppas aan te bieden tijdens de ochtenddiensten. Hiermee volgen we het beleid van de kerkenraad over het tijdelijk stoppen met activiteiten voor kinderen. We hopen
begin volgend jaar weer verder te kunnen gaan, maar blijven u daarvan op de hoogte houden.
Krista van Kampenhout en Gerdien van Kranenburg

Avondgebeden in de Advent

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een
Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook
dit jaar naar Kerst toeleven in een viertal Avondgebeden
in de periode van Advent. Woensdagavond 1, 8, 15 en 22
december, van 19.30 - 20.00 uur. Zolang de coronabeperkingen gelden, zijn de avondgebeden alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
De Avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd
met wijkgemeente Centrum-West en de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt De Fontein. Het is een waardevol
moment, zo midden in de week, waarin we verwachtingvol mogen uitzien naar de komst van Christus in deze
wereld.
Orde van dienst 8 december:
• Orgel: M. Brosig: Nun komm, der Heiden Heiland
• Avondlied: gezang 389
• Psalm 126
• Evangelielezing: Lukas 3: 1-6
• Slotlied: gezang 126
• Orgel: K. Hoyer: Nun komm, der Heiden Heiland

Bedankt

Afgelopen zondagavond werd ik al geappt door Paula
Krabbendam dat zij bereid was om de groep van 6 personen te komen helpen bij de bloemengroet. Is dat niet
geweldig? Bedankt Paula en welkom!
Heleen Van Beek appte mij ook voor informatie hoe dit
in zijn werk ging. Helaas werkt haar man op zaterdag en
is dat moeilijk met een kleintje thuis. Maar toch fijn ook
een jong gezin die iets voor de gemeente had willen doen.
Heleen, jij ook bedankt.

Vlaardingen, december 2021
Beste gemeenteleden,
Het is november, het jaar loopt ten einde. Het is het tweede jaar waarin Covid 19 vele levens over de hele wereld heeft
beheerst. Hoewel er meer leek te kunnen, zien we ook dat we er nog lang niet zijn en werden recent de maatregelen
weer aangescherpt. Veel mensen - dichtbij en ver weg - hebben geleden onder het virus en lijden daar nog steeds onder.
Soms heel direct door het virus zelf, soms minder direct, maar niet minder voelbaar.
Ook mensen die minder heftig of minder aanwijsbaar leden onder Covid 19, hebben op allerlei manieren last ondervonden, de één meer dan de ander. Mensen ontdekken dat Corona meer invloed op hun leven heeft gehad dan ze dachten.
Er is veel verdriet, angst en eenzaamheid. Dit alles leidt tot heftige tegenstellingen, die soms zelfs relaties onder druk
zetten.
Er zijn ook positieve verhalen, bijvoorbeeld over solidariteit, over mooie initiatieven, over creativiteit, over meer rust in
het anders zo jachtige bestaan, over minder luchtverontreiniging en minder files. Veel mensen zijn wereldwijd heel hard
bezig om ervoor te zorgen dat er betere tijden zullen aanbreken, er zijn vaccins, er zijn medicijnen in ontwikkeling. Dat is
iets om blij mee te zijn. Ook in de kerk en rond kerkelijke activiteiten gingen veel dingen anders dan we gewend waren.
Steeds weer moest en moet gekeken worden naar wat kan, naar wat verantwoord is en hoe we betekenisvol aanwezig
kunnen zijn voor mensen. We zien daarin ook creativiteit; er zijn nieuwe vormen ontstaan.
Hoe dan ook, we leven nog altijd in een onzekere tijd. Wij willen als predikanten en kerkelijk werkers van Vlaardingen
laten weten dat wij beseffen dat deze tijd niet gemakkelijk is voor u en voor jou. Wij realiseren ons dat iedereen die om
welke reden dan ook lijdt onder de gevolgen van de pandemie tijd nodig heeft om dit alles een plek te laten krijgen.
Onzekerheid en onduidelijkheid zullen nog wel even blijven. Weet dat wij er voor u en jou zijn. De adventsperiode is
aangebroken. Een periode aan van inkeer en bezinning, maar ook één waarin we uit mogen zien naar het Licht van het
Kerstkind. Ook in tijden van donker mogen we mensen zijn met hoop, en ons laten inspireren door het kind Jezus Christus die in al zijn kwetsbaarheid gekomen is om - als hij volwassen is - het verschil te maken. Zijn komst vertelt ons dat
Gods antwoord op het donker het Licht is.
Wij willen jullie bemoedigen met een lied van Martin de Geus (tekst) en Dirk Zwart (muziek): Er is een stilte die kan zingen.
Laten we elkaar vasthouden, zorg voor elkaar dragen, verbonden blijven. Dat we ons daarin gedragen en geïnspireerd
mogen weten door het Kerstkind, waarin God met ons is: Immanuel
Predikanten en kerkelijk werkers Protestantse Gemeente Vlaardingen
Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij –
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.
Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in –
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.
Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.
https://www.youtube.com/watch?v=kKfC3rZgK8o

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 315
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

•
•

Psalm 80 vers 1 en 3
Gezang 1 vers 9 (enige gezangen)
Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door ‘t geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.

•

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 hel doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)

•
•
•
•
•
•
•

Lezingen: Richteren 6: 1-24 en Mattheus 1; 18-23
Gezang 125 vers 1 en 2
Preek: ‘Uw Rijk Heer, komt daar nog wat van?’
Gezang 313 vers 6 en 7
Voorbereiding op de viering van het Avondmaal
Gezang 119 vers 4 en 5
Psalm 98 vers 4

