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Agenda erediensten
30/01
10.00

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

30/01
17.00

Ds. H.N. Visser,
Amsterdam

Collecten:
1. Diaconie
2. HGJB

06/02 ds. T. Jacobs; Leiden
10.00 Heilig Avondmaal

Collecten:
1. Project 10 27
06/02 Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel 2. PGV
17.00 Dankzegging H.A.

Bij de morgendienst

Op zondag 6 februari a.s. hopen wij als wijkgemeente weer
het Heilig Avondmaal te vieren. In deze dienst zal daarom
aandacht besteed worden aan de voorbereiding hiertoe.

Bloemengroet
•

Zondag 30 januari 2022
Jaargang 15 nummer 5

De eerste bloemengroet gaat naar dhr. Ed van Kooij.
Op 4 december 2021 werd Ed opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. En afgelopen woensdag 26
januari mocht hij voor revalidatie naar de Marnix om
verder te herstellen. Een moeilijke en lange weg is het
voor Ed en Willemijn geweest. Maar heel dankbaar zijn
zij dat hij nu zover is dat hij verder mag gaan opknappen. Ook de gemeente is blij omdat je weer een beetje
in ons midden bent. Wij wensen je veel sterkte en een
voorspoedig herstel toe. Een hartelijke groet van ons
allemaal. “Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der
eeuwigheid.”
• De tweede groet is voor mevr. J.A. Assenberg Eijsden
- van Vliet. Wij kwamen te horen dat mevrouw al heel
lang MS heeft. Haar man die in de Kwakelsteeg woont,
kon haar niet meer verzorgen omdat het te zwaar voor
hem werd. Dan wordt je zo van elkaar gescheiden en
moest mevrouw naar het Soendaflat. Op deze manier
willen wij als gemeente met u en uw man meeleven
en u verrassen met onze bloemengroet. Zo ontvangt u
beiden een hartelijke groet van uit onze gemeente en
wensen wij u de kracht van onze Here God toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Jan van der Sar
en Betty Kroon.

Meeleven

Met Bella Joossens wil het nog niet erg vooruit gaan. Ze
moet opnieuw door de scan. Ze blijft heel moe en kan
helaas nog niet veel. Wel erg sneu als je al zo lang ziek bent.
Zullen wij haar niet vergeten en zeker niet in ons gebed?
Zoals ik bij de bloemengroet al vermeldde van Ed dat hij
nu in de Marnix verblijft. Hij gaf mij een berichtje dat hij
steeds iets vooruit gaat. Zoals Ed is, schreef hij dat hij donderdag naar “Zwitserland” had gefietst en dat kostte hem
weinig moeite. In alles komt de grote dankbaarheid tot
uiting. Op zijn hart ligt het verlangen om een getuigenis
te geven. En dat willen wij allemaal graag van je horen, Ed.
Het zal hier onder vermeld worden. Als u Ed een bezoekje
wil brengen dan heel graag in overleg met Willemijn.

Getuigenis

Bovenal dank aan God
Lieve gemeenteleden, Heel veel dank voor al jullie aandacht, meeleven en gebed voor mij en Willemijn. De 138
ontvangen kaarten (van onze PVG gemeente en anderen)
zijn een duidelijk teken daarvan. Dit alles voelt als een
warme deken. Toen ik, na bijna 5 weken uit coma, met
beademing, weer bij bewustzijn kwam, dacht ik aan een
lied van Sela: Zijn Naam is ‘Ik ben die Ik ben’ en ‘Ik zal er
zijn’. En…Hij was er met de woorden: Leg je handen maar
in Mijn Handen. Er volgde vrede en rust in mij. Er is nog een
lange weg van revalidatie te gaan. Bijna alle spierkracht is
weg. Ik ga wel elke dag een stapje vooruit. Een liefdevolle
groet aan heel de gemeente en ik bid u allen toe:
VEILIG IN JEZUS ARMEN. Ed van der Kooij.

Versoepeling Corona Maatregelen

Vanaf deze zondag verhogen wij het aantal bezoekers
voor de kerkdiensten weer naar 100 personen. Voor ochtenddiensten moet vooraf gereserveerd worden, middagdiensten zijn zonder reservering toegankelijk.

Aanvang middagdiensten

Vorige week was er helaas onduidelijkheid over het aanvangstijdstip van de middagdienst. Hierdoor is de opname
en uitzending niet goed verlopen. De wijkkerkenraad
biedt excuses aan voor de verwarring. Vanaf vandaag,
zondag 30 januari 2022, zullen de middagdiensten weer
op het gebruikelijk tijdstip van 17.00 uur aanvangen.

•
•
•

Bidstond

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(Refrein)

Aanstaande zondag 6 februari zal er tussen 8.30 - 9.30 uur
een moment van gebed en dank zijn in de kerk vanwege
de versoepelde maatregelen rond Corona en dat de coronacrisis zelf op zijn retour lijkt te zijn. We willen God vragen
om de Heilige Geest en Zijn leiding voor onze gemeente
nu er weer meer mogelijk wordt. Ook zal er gelegenheid
zijn voor voorbede voor elkaar, het beroepingswerk en de
stad. Arie van Keulen, Anneke van Keulen, Huub Eschbach

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
(Refrein)
Heb jij soms verdriet? ‘t Is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
(Refrein)

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.

Stichting De Haven

Onze stichting geeft twee keer per jaar het blad “De
Haven” uit. Vanwege de lock-down rond Kerst kunnen we
nu pas ons blad uitdelen. Sinds het begin van de coronaperiode zijn ruim twee keer zoveel vrouwen uit de prostitutie
gestapt als daarvoor. Je kan verhalen lezen van prostituees
en maatschappelijk werker Hanna, en de column van onze
directeur. Met jouw betrokkenheid kunnen wij zoveel
mogelijk mensen helpen om een leven op te bouwen
buiten de prostitutie. Meer info op www.dehaven.nl.
Erzsébet van Everdingen-Szabó - vrijwilliger bij De Haven

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 292
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als uw kind
in voor- en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Psalm 95 vers 1 en 3
Gezang 429
Kinderlied: Op Toonhoogte 541
(Refrein)
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er ‘s niets wat God niet kan doen.
(2x)
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Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-9
Psalm 62 vers 4 en 5
Preek: ‘Hou vol!’
Gezang 107 vers 1, 2 en 3
Getuigenis
Op Toonhoogte 189
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x)

•

Op Toonhoogte 159
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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

Psalm 121 vers 1 en 2 (OB)
Psalm 98 vers 1
Gezang 44 vers 1 en 2
Schriftlezing: Nehemia 1: 1 - 2: 10
Psalm 68 vers 3
Preek: ‘Gods plan en jouw plaats’
Gezang 304 vers 1
Op Toonhoogte 264 vers 1, 3, 4 en 5
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )

