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Meeleven
•

Agenda erediensten
23/01
10.00

Ds. L.J. Scholten, Gouda
Youtube
(her)bevestiging ambtsdra- kerkomroep.nl
gers
KWR

23/01 Ds. K. Timmerman,
16.00 Schoonhoven

kerkomroep.nl
KWR

30/01
10.00

Youtube
kerkomroep.nl
KWR

Ds. P. Nagel,
Loenen a/d Vecht
Voorbereiding H.A.

30/01 Ds. H.N. Visser,
16.00 Amsterdam

kerkomroep.nl
KWR

Bloemengroet
•

•

Onze eerste groet is als teken van meeleven en betrokken zijn vanuit de gemeente met Betty Kok. Voor de
corona-tijd was zij heel trouw aanwezig in de dienst.
Heel jammer, we hebben je best wel een beetje gemist.
Wij hopen dat alles naar omstandigheden goed met je
mag gaan. Zodat we elkaar weer gauw kunnen ontmoeten. Je ontvangt een hartelijke groet van ons allemaal. Gods zegen in dit alles, Betty.
De tweede groet is voor mevrouw C. Neels. Ook mevr.
Neels heeft onze kerkdiensten heel lang bezocht, zij
had het plekje achter de ouderlingen. Door haar hoge
leeftijd kan dat nu niet meer. Op deze manier laten wij
u onze betrokkenheid zien naar u toe. Fijn, dat u de
diensten nog goed kan beluisteren en daar van geniet.
U ontvangt van ons allen een hartelijke groet. En wij
wensen u Gods nabijheid en zegen toe!

Overleden

•

De rouwkaart is nog niet ontvangen bij de gemeente.
Maar ik kan u meedelen dat mevr. C.M. Aalders - Wijnhorst
op donderdag 20 januari is overleden in de leeftijd van 84
jaar. Woensdag 26 januari is er een herdenkingsdienst in
de Grote Kerk. De dienst begint om 13.30 uur en zal door
ds. Van Belzen geleid worden. Wij wensen haar man en
familie veel sterkte toe in dit alles!

Op donderdag 27 januari zal Pieter Krabbendam vier
dagen opgenomen worden voor de chemokuur. Na de
eerste kuur zullen er nog twee volgen, dat is dan één
dagopname per keer. Pieter, de hele gemeente wenst
je alle kracht toe om dit te volbrengen. De Here gaat
met je mee, gelukkig weet jij dat ook, Pieter.
Mevrouw A.(Abra)Trouwborst is voor ons allen geen
onbekende. Er zijn best nog wel veel contacten met
Vlaardingen. Ons bereikte het bericht dat zij ernstig
ziek is en darmkanker heeft met uitzaaiingen naar de
lever. Heel triest om dit te horen. Wij willen ook graag
met haar meeleven. Abra heeft liever niet dat u haar
gaat bellen, dat is te vermoeiend voor haar. Hierbij ontvangt u vanuit Wijkgemeente Grote Kerk een hartelijke
groet. “Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der
eeuwigheid”.

Thuiskomst
•

Corrie van der Ster mocht woensdag 19 januari de
Marnix verlaten en weer in haar eigen huis terug keren.
Er is wel meer hulp voor haar aangeboden. Wat zal
Corrie blij zijn.
• Maandag 24 januari mag Jeanet Wielaard ook weer
vanuit de Marnix naar huis. Jeanet heeft heel fijn pijn
gehad. Maar nu gaat zij weer thuis verder opknappen.
Corrie en Jeanet, jullie krijgen een hartelijke groet van ons
allemaal vanuit de kerk.

Dank

Beste wijkkerkenraad en gemeente, hartelijk dank voor de
vele kaarten en telefoontjes die ik ontving na thuiskomst
uit het ziekenhuis op 6 januari. Nogmaals hartelijk dank
voor uw meeleven en goede wensen. Bovenal dank aan
God die mij in deze ernstige situatie spaarde. Jaan en Job
Born

(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers

Vanochtend zullen Peter van der End en Sebastiaan Vogel
herbevestigd worden als ouderling. Dick van Keulen
en Huub Eschbach worden herbevestigd als ouderlingkerkrentmeester. Daarnaast is Jan Klugkist benoemd als
kerkrentmeester zonder ambt. Ook nemen wij in deze
dienst afscheid van diakenen Jan van der Sar en Henk Westerdijk.

Vacature predikant

Zoals in december al aangekondigd is de wijkkerkenraad
met de beroepingscommissie een tweede spoor gestart.
Hierin wordt een vacature geplaatst in diverse bladen en
media om op die manier in contact te komen met predikanten. In die gesprekken hopen wij een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente te vinden. De vacature is te
vinden op:
www.grotekerkvlaardingen.nl/vacature-predikant
Wij vragen je gebed voor:
• Dank voor de moed dit tweede spoor in te zetten;
• bid voor een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente.

Corona-maatregelen

Vanaf deze zondag zijn kerkdiensten weer (beperkt) toegankelijk voor bezoekers. Diensten blijven ook live online
te volgen op YouTube en via audio op Kerkomroep. Voor
ochtenddiensten moet vooraf gereserveerd worden, middagdiensten zijn zonder reservering toegankelijk.
In overleg met de Kinderdienst is besloten om in de maand
januari 2022 nog geen Kinderdienst te faciliteren. Vanaf
volgende maand worden de mogelijkheden opnieuw
bekeken. Kinderen zijn welkom in de kerkdiensten.
Overzicht wijzigingen
• Ochtenddienst: max. 50 bezoekers met reserveren;
• Middagdienst: max. 50 bezoekers zonder reserveren;
• Zitplaatsen zelf uitkiezen op 1,5 meter tussen huishoudens;
• Ingetogen zingen met voorzangers;
• Mondkapjes bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing;
• Vertrek op instructie ambtsdrager;
• Activiteiten in de Dijk toegestaan (op 1,5 meter) met
reservering via de scriba;
• Jeugdwerk start weer op;
• Kinderdienst start nog niet op (in overleg);
• Catechisatie start nog niet op (in overleg).

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.

Kerkbalans 2022

De kerk heeft u gevraagd een jaarlijkse financiële bijdrage
aan de kerk te geven. Daarmee betaalt de kerk personeel
en onderhoud van gebouwen. De afgelopen week ontving
u een kerkbalans brief met een antwoordformulier en een
retourenvelop. Hiermee kunt u uw toezegging kenbaar
kunt maken. Uw antwoordenvelop zal de komende week
opgehaald worden door een kerkbalans medewerker. U
kunt uw toezegging ook doorgeven via de website van
de PGV: https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/.
Bedankt voor uw bijdrage!

Missionair werk in de praktijk

Vorige week kwam er een hulpvraag bij ons binnen met
betrekking tot een jonge man in de Vettenoordsepolder
die voor zijn dochtertje op zoek was naar een bed, met
toebehoren. De vraag kwam via Stichting Present Vlaardingen (zij bemiddelen tussen hulpvraag en hulpaanbod).
Ik heb toen in ons netwerk van de kerk deze vraag neergelegd. Met behulp van Marktplaats en gemeenteleden
hadden we binnen “no time” een bed, matras, dekbed
en beddengoed beschikbaar. Nu nog een rolgordijn van
1,50m breed en het ophangen daarvan regelen en er is
iemand uit de brand geholpen.
Bij Stichting Present heb ik aangegeven dat wij onze verantwoordelijkheid vanuit onze wijkgemeente voor de VOP
en het Centrum willen nemen en dat zij hulpvragen bij ons
neer kunnen leggen. Misschien bereiken in de komende
periode meer van dit soort vragen ons, hopelijk mogen
we dan weer een beroep op jullie doen. Zo kunnen wij
mensen in onze wijk in nood helpen.
Theo van Everdingen

Liederen en lezing deze morgen
•

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

(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 33 vers 1 en 8
Gezang 449 vers 1, 2, 3, 4
Gezang 449 vers 5
Kinderlied: Op Toonhoogte 451
Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder;
de ark alleen bleef droog. (2x)
De dieren gingen mee,
de grote en de kleine
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee. (2x)
Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken;
de ark liep aan de grond. (2x)
De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer. (2x)
De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog. (2x)
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Schriftlezing: Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21
Gezang 446 vers 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Gezang 325 vers 1, 4, 5 en 6
Bevestiging ambtsdragers
Psalm 134 vers 3 (OB)
Psalm 150 vers 1 en 2

Liederen en lezing deze middag
•
•
•
•
•
•
•

Gezang 328 vers 1, 2 en 3
Psalm 72 vers 1 en 7
Psalm 146 vers 1 en 3
Schriftlezing: Lukas 4 vers 14-30
Gezang 168 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Psalm 95 vers 2, 3 en 4 (OB)
Psalm 107 vers 1, 5, 6 en 7

