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Bloemengroet

Vandaag staan de twee groeten in het teken van meeleven
en verbondenheid met elkaar. Wij hebben elkaar al even
niet in de kerk kunnen ontmoeten door de virussen die
ons daarin tegenhouden. Op deze manier is het toch fijn
dat de gemeente deze week speciaal aan jullie denkt. Zij
zijn voor Gerrit van der Voet en Tiny Korpershoek.
Wij wensen jullie alle goeds toe. “ Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid”. De bloemen zijn
gehaald en gebracht door Esther Heijndijk en Betty Kroon.

Meeleven
•

•
•
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Een heel blij bericht van Willemijn van der Kooij: Ed is
na een verblijf van één maand op de IC terug naar een
gewone afdeling. Hij heeft nog wel wat zuurstof nodig
via de neus. Nu kunnen wij hem gaan verrassen met
een kaart. Ed, veel kracht en sterkte en Gods nabijheid
toegewenst!
Mevr. Born mocht ook weer uit het ziekenhuis thuis
komen. Zij had vocht achter de longen. Het gaat gelukkig weer beter. Veel sterkte toegewenst!
Een paar weken geleden is Pieter Krabbendam geopereerd. In het ziekenhuis in Schiedam was iets gezien
waarvan ze vonden dat het Erasmus daar in mee moest
kijken. Uit de onderzoeken volgde dat Pieter binnenkort opgenomen wordt voor een chemokuur. Er
moeten nog enkele uitslagen volgen. Pieter, dat is wel
heel verdrietig voor je. Wij als gemeente zullen er voor
je zijn in aandacht en gebed. De Heere houdt je in het
oog.

Dank

Lieve gemeente, ik werd verrast door de bloemengroet. Ik
wil hier graag voor bedanken en voor het vele meeleven
vanuit de gemeente. Dat doet heel goed. Verder wens ik
u allen Gods zegen toe en hoop dat we weer snel elkaar
kunnen begroeten. Hartelijke groet van Anneke van der
Brugge.

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.

Toekomst Grote Kerk (gebouw)

In oktober 2020 hebben wij jullie geïnformeerd over het
onderzoek wat uitgevoerd werd naar de toekomstbestendigheid van het gebouw Grote Kerk binnen de PGV. Dit
onderzoek richtte zich met name op kansen en mogelijke
herbestemmingen. Het onderzoek was nodig omdat de
Grote Kerk (als gebouw) een grote zorg is op gebied van
onderhoudskosten. Het onderzoek is inmiddels afgerond
en besproken binnen vertegenwoordigers van de PGV.
Naar verwachting zal in het kader van het ook te verschijnen ‘visierapport 2030’ verder gesproken worden over de
toekomst van de Grote Kerk en kan er wellicht een voorgenomen besluit volgen. Als dat genomen zou worden wordt
de hele PGV geïnformeerd en krijgt iedereen gelegenheid
te reageren op het voorgenomen besluit. Als wijkkerkenraad stellen wij het behouden of vinden van een geschikte
vierplaats voor onze wijkgemeente als hoogste prioriteit.

Actie Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans is dit jaar van 15 t/m 30 januari. De
opbrengst is voor onderhoud van gebouwen, energiekosten, salarissen van personeel en allerlei andere zaken. Hierbij een vriendelijk verzoek om uw toezegging voor 2021
digitaal aan het kerkelijk bureau door te geven. Dit kan via
de website
https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen.
Als u dit vandaag nog doet scheelt dit in het bezorgen en
weer ophalen van de Kerkbalans brieven. Voor dit bezorgen zijn er nog dringend medewerkers nodig. Een aantal
trouwe medewerkers hebben moeten afzeggen vanwege
ziekte. Wilt u meewerken of heeft u vragen over digitaal
doen van een toezegging kunt u mij benaderen per mail:
jklugkist@live.nl of telefoon 06 362 89 515.

Corona-maatregelen

Vooralsnog blijven de corona-maatregelen ongewijzigd.
Op 14 januari verwachten wij een nieuwe persconferentie.
Mochten versoepelingen worden afgekondigd zullen wij
ons hierover beraden en jullie informeren.
Vanaf zondag 23 januari zullen de middagdiensten weer
op het gebruikelijk tijdstip van 17.00 uur beginnen.
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•

De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Collecte diaconale wijkkas

Deze zondag wordt de jaarlijkse diaconale wijkkascollecte
gehouden. Met de opbrengst worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt waarmee de diakenen dichtbij en
verder weg (financiële) hulp kunnen verlenen. Dit geldt
ook de wekelijkse bloemengroet, (kerst)attenties en bijdragen voor ouderenwerk. Wij hopen dat dit alles in de
loop van 2022 weer steeds meer mogelijk wordt. In het
geval de opbrengsten per jaareinde hoger blijken te zijn
dan de gemaakte kosten worden giften gegeven aan bijv.
St. De Hoop, St. Ontmoeting, ZOA, St. De Haven, Gevangenenzorg Nederland, Camazending, Food for All en Dorcas.
U/jij kunt een gift overmaken naar NL89INGB0005328956
t.n.v. Wijkdiaconie Grote Kerk o.v.v. Gift diaconale wijkkas
2022. Bij voorbaat dank voor uw en jouw bijdrage. De wijkdiakenen

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 294
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Zolang ik leef.
(2x)

Psalm 80 vers 2 en 3
Gezang 423 vers 2 en 3
Kinderlied: Op Toonhoogte 485
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
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Lezing: Psalm 4
Psalm 67 vers 1
Prediking n.a.v. vers 7
Psalm 4 vers 2 en 3
Gezang 456 vers 1, 2 en 3

Liederen en lezing deze middag
•
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Gezang 442 vers 1 en 2
Gezang 442 vers 3 en
Psalm 62 vers 1 en 5
Schriftlezing: Johannes 2: 1-12
Psalm 77 vers 7 en 8 (OB)
Verkondiging
Psalm 150 vers 1
Psalm 150 vers 2

