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Bloemengroet

Vandaag mogen wij weer twee bloemengroeten bezorgen.
• Deze keer een echtpaar dat een beetje bij de oudere
generatie behoort, maar gelukkig nog heel actief in
alles is. Ze zijn voor de familie A. van Putten (Adri en
Corrie). Adri heeft al heel veel bezoeken afgelegd bij
onze gemeenteleden in Uitzicht. Hun betrokkenheid
naar de gemeente delen ze samen. Wij hopen jullie
nog lang in ons midden te hebben. Wij wensen jullie
de zegen van onze Here God toe.
• Nu dachten wij ook aan een jong gezin, door de corona
zien we elkaar weinig, maar we zijn jullie niet vergeten. Wij hopen dat het bij jullie ook goed mag gaan,
ook met de kinderen. Op deze manier willen wij onze
betrokkenheid aan jullie laten zien. Genieten jullie van
onze bloemen waarvan wij dachten dat jullie dit best
fijn zullen vinden. Namens de gemeente wensen wij
jullie alle goeds toe. Familie Lennard en Claudia en kinderen van Steensel.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Jantine Kraaiveld en Mar de Bruijne.
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We hebben een best wel positief bericht gekregen van
Pieter Krabbendam. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden.
Hij wacht nu op een oproep voor een chemokuur. Hij zal
daar vijf dagen voor opgenomen moeten worden. Pieter,
de gemeente wenst jou heel veel sterkte toe op de weg
die je nu moet gaan.

Collecte-opbrengst Kerstavond 2021

We informeren u graag over de opbrengst van de digitale
collecte als op Kerstavond 2021 gehouden. Voor Albert
en Esther Knoester in Israël (CAMA), Wouter en Marlies
Nagel en hun gezin in Madagaskar (MAF) en Stichting De
Haven in Den Haag is een bedrag van € 1.454,00 ontvangen: prachtig! Dit is ná verdubbeling door een anoniem
gemeentelid: heel fijn dat deze mogelijkheid en bereidheid er was om dit te doen. Hartelijk dank voor uw en jouw
bijdrage. Zoals toegezegd zal het totaalbedrag in drieën
gesplitst worden. Giften zijn nog steeds welkom op IBAN
NL89INGB0005328956 t.n.v. Wijkdiaconie Grote Kerk te
Vlaardingen, ook voor de diaconale wijkkas.
Vriendelijke groeten van uw en jullie wijkdiakenen

Dank

Namens de kinderen en kleinkinderen van de overleden
mevrouw Nel Bagchus:
Wij willen uw gemeente heel hartelijk bedanken voor al het
meeleven tijdens haar leven, tijdens haar ziek zijn en ook
bij het overlijden van onze moeder en oma. We hebben
mogen ervaren dat er veel gemeenteleden zijn geweest
die onze moeder trouw in haar leven hebben bezocht. Dat
betekende veel voor haar. Zo hebben wij afscheid van haar
kunnen nemen in een dienst van Woord en gebed. Nogmaals dank voor alles!

Verkiezing Moderamen

Zoals ieder kalenderjaar moet in januari vanuit de wijkkerkenraad het moderamen worden gekozen. De zittende
moderamenleden zijn bereidt om hun termijn te verlengen. Met het aanstaande afscheid van Jan van der Sar als
diaken was er wel een vacature. Wij zijn dankbaar voor de
betrokkenheid en nauwgezetheid waarmee Jan de afgelopen jaren zijn werk heeft gedaan in het moderamen en de
wijkkerkenraad. Ook zijn wij dankbaar dan Korné Vermeulen zich beschikbaar heeft gesteld voor deze functie. De
wijkkerkenraad heeft unaniem besloten dat het moderamen in 2022 zal bestaan uit:
• Ronald de Heer – Ouderling-Kerkrentmeester en voorzitter
• Sebastiaan Vogel – Ouderling-Scriba
• Korné Vermeulen – Diaken
• Roel van Keulen – Plaatselijk afgevaardigd Kerkrentmeester
• Ds. Wim Markus – Consulent

Jeugdclub

Vanavond is er weer Jeugdclub! We willen graag even
bijpraten in kleine groepjes tijdens een mooie wandeling. Het is namelijk helaas al lang geleden dat we elkaar
hebben gezien... We verzamelen om 19.30 uur bij Polderpoort in de Broekpolder. Vergeet je wandelschoenen niet!
We hopen jullie allemaal te zien. Tot zondag!

Herbevestiging en afscheid ambtsdragers

In de ochtenddienst van 23 januari a.s. zullen ouderlingen Peter van der End en Sebastiaan Vogel en ouderlingkerkrentmeesters Huub Eschbach en Dick van Keulen herbevestigd worden voor een nieuwe ambtstermijn. Ook
nemen wij in deze dienst afscheid van diakenen Jan van
der Sar en Henk Westerdijk. Helaas hebben wij nog geen
nieuwe diakenen gevonden om te bevestigen. De dienst
wordt geleidt door onze pastoraal werker ds. Bert Scholten.

Tijdstip middagdiensten

In tegenstelling tot het bericht van vorige week blijven de
middagdiensten tot nader order om 16.00 uur beginnen.
Dit naar aanleiding van de laatste persconferentie. Excuses
voor de verwarring.

Avond voor Jongere Gemeenteleden

Door de Coronamaatregelen hebben we dit helaas niet
op korte termijn kunnen realiseren. We onderzoeken
wat binnen de huidige maatregelen mogelijk is. Dat wil
zeggen, als we niet op korte termijn een avond in de Dijk
kunnen organiseren, dan kijken we uit naar alternatieven.
Wordt vervolgd!

VakantieBijbelweek 2022

Na overleg in de voorbereidingscommissie hebben we
besloten dat we de VakantieBijbelweek dit jaar niet live
gaan organiseren. De reden is dat er bij de VBW veel verschillende kinderen komen uit verschillende gezinnen, van
verschillende scholen en daardoor de kans op besmetting
reëel is.
Maar... natuurlijk gaan we de VakantieBijbelweek wel organiseren! Wat gaat er gebeuren:
De VBW is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar, u kunt
uw kind opgeven voor de VBW door te mailen naar: Centine van der Sar, cvdsar@icloud.com, doe dit voor vrijdag 4
februari aanstaande!
Daarnaast krijgen ouders van wie wij een emailadres
hebben, een mail met de vraag of hun kind(eren) weer
mee wil(len) doen. Ouders kunnen dit doorgeven voor
vrijdag 4 februari zodat wij weten hoeveel spullen we in
kunnen gaan kopen.
Het thema dit jaar is: “Hallo, Contact”. We horen in de Bijvelverhalen hoe Jezus de mensen roept en opzoekt, hoe
Hij in gesprek is met mensen en zo laat zien wie Hij is. De
Bijbelverhalen worden online verteld, daarbij zijn er ook
online liedjes die erbij horen en een aantal sketches. De
kinderen krijgen een “surprisetas” met daarin iets wat ze
kunnen bakken en uit kunnen delen aan andere mensen.
Denk bijv. aan ouderen, buren of mensen die alleen zijn.
Zo kunnen ook zij contact maken. Op maandag 28 februari
of dinsdag 1 maart zullen de tasjes bezorgd worden.
PS. Blikjes hoeven niet meer gespaard te worden, heeft u
blikjes gespaard, kunt u deze geven aan Anna Marie van
der End, Jolanda Wildeman, Jetty de Heer, Nelly Post,
Wendy van Leeuwen of Centine van der Sar.

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 299
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

Liederen en lezingen deze middag
•
•
•
•

(Refrein)
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
(Refrein)
U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
(Refrein)
•
•
•

Psalm 18 vers 8 en 9
Psalm 86 vers 4 en 7
Kinderlied: Op Toonhoogte 505
Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg, die goed is voor mij.
O, Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij.
Want U bent mijn God,
de enige God.
Ja, U bent mijn God,
de enige God.
Laat mij zien (laat mij zien)
wat U wilt (wat U wilt)
door uw Woord (door uw Woord)
door uw Geest (door uw Geest).
Dank U, Heer.

•
•

Schriftlezing: Filippenzen 4: 10-23
Op Toonhoogte 196
Ik vermag alle dingen
in Hem die mij kracht geeft,
ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem,
alles in Hem, ja alles in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.

•
•
•

Verkondiging: ‘Ik red me wel …?! ’
Gezang 78 vers 1 en 2
Psalm 27 vers 7

Psalm 84 vers 1 en 6 (OB)
Gezang 381
Schriftlezingen : Jesaja 55: 1-11, Marcus 1, 1-13
Nieuw Liedboek 524 vers 1, 2 en 4
Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daar in samen
Noach en Mozes, Jona en Naäman
Moedigen U vanaf de oever aan.
Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

•
•
•
•
•

Overweging
Gezang 162
Gezang 444 vers 1 en 2
Gezang 444 vers 3
Nieuw Liedboek 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

