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Rotterdam

Bloemengroet
•

Vandaag gaan wij dhr. en mevr. M. C Pelgrim verrassen
met onze bloemengroet. Al een poosje hebben wij hen
in de kerk mogen ontmoeten. Het is altijd heel fijn om
nieuwe gezichten te zien en ook dat zij zich graag bij
ons hebben aangesloten. U hebt, denk ik, al gevoeld
dat u hartelijke welkom bij ons bent. Vandaar dat u
vandaag van ons de bloemen ontvangt. Wij wensen u
beiden alle goeds toe. Daarbij een hartelijke groet van
ons allemaal.
• Ook Sanne Nieuwenhuizen zagen wij afgelopen
zondag in de kerk. Sanne is samen met Menno, haar
man, afgelopen zaterdag verhuisd vanuit Rotterdam.
Sanne wil zich ook graag bij onze gemeente aansluiten. Sanne, wij hopen van harte dat je je ook bij ons
thuis gaat voelen. We staan bekend als een gastvrije
gemeente. En Vlaardingen is voor jou niet vreemd. Wij
wensen jullie beiden veel voorspoed en geluk in jullie
nieuwe stulpje. Ook van ons allen een warme groet
toegewenst. En geniet van de bloemen.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nel Bazen en
Lia van Herpen.
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Woensdag 9 februari kregen we het bericht dat er grote
zorgen zijn bij de familie Heijndijk (Esther, Paul, Seth, en
Boaz). Paul had wat lichte hartklachten, dinsdag is er een
CT-scan gemaakt. Nu is er een tumor achter zijn hart ontdekt. Vrijdag is er een PET-scan gemaakt. Die wordt in het
Erasmus door gespecialiseerde artsen bekeken. Dit alles
zorgt voor veel onzekerheid en verdriet in het gezin, maar
zoals Esther zelf zegt: Gebed is het machtigste ‘wapen’ dat
we hebben. Laten we de jongens Seth en Boaz niet vergeten. Zij maken zich ook veel zorgen om hun vader.

Nadere onderzoeken volgen nog. Het is wel heel fijn dat
Paul dit weekend thuis mag zijn. Maar op dit moment
willen ze alleen met hun gezin zijn, dus geen bezoek. Maar
dat begrijpen we allemaal wel.

Collecte Heilig Avondmaal

Door omstandigheden is het doel van de avondmaalscollecte van vorige week niet bekend gemaakt. Het doel van
de avondmaalscollecte van 6 februari was het project
Sterke en Weerbare vrouwen in Guatemala.
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse
groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt
deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun
stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen
volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze
leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht
van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen
vrouwen moet stoppen.
Wilt u dit werk steunen? Dat kan ook door een gift over
te maken naar NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te
Utrecht, o.v.v. sterke vrouwen Guatemala (Z9109213).
Dank u wel voor uw en jouw bijdrage namens de wijkdiakenen.

Geboren

Op dinsdag 1 februari is geboren: Aurora Catharina Aardema. Zij is een dochter van Albert en Rynke Aardema en
een zusje van Celeste. Namens de wijkgemeente van harte
gefeliciteerd en veel Zegen!
Hun adres is: Prins Mauritsstraat 26/B, 3116 GH Schiedam.

Doopdienst

In de ochtenddienst van 20 februari a.s. zal Felien Johanna
van Leeuwen worden gedoopt. Zij is geboren op 10
november 2021 en dochter van Rick Vrijhof en Anneke van
Leeuwen-Vrijhof en zusje van Tijmen, Jelte en Mathijs. De
dienst wordt geleidt door ds. Wim Markus.

Corona-maatregelen

Aanstaande dinsdag wordt er een persconferentie verwacht van het kabinet waarin nieuwe versoepelingen
worden afgekondigd. Vaak volgt er een paar dagen later
een advies voor kerken. Het moderamen zal dit zo snel
mogelijk doornemen en eventuele wijzigingen doorvoeren. Veel hangt af of de 1,5 meter wel of niet wordt doorgezet. Wil je op de hoogte gehouden worden?
Meldt je aan voor het gemeente-nieuws via de website:
https://www.grotekerkvlaardingen.nl/contact

Oud Papier wijkkas

Zaterdag ochtend 19 februari staat de oud papier container weer klaar bij de Rehobothkerk. Nu we weer kunnen
kijken naar het opstarten van activiteiten kan de wijkkas
ook wel wat aanvulling gebruiken. Het rekeningnummer is
NL75 INGB 0003228 44.

Missionair klusteam

In het verleden bestond in onze wijkgemeente een klusteam, maar dit is ooit ‘ter ziele’ gegaan.
Nu willen we dit weer opzetten, maar dan met een andere
insteek. In Vlaardingen (maar ook in heel veel andere
gemeenten in Nederland) is sinds medio 2019 de Stichting
Present actief. Deze stichting vervult een makelaarsrol
tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp
willen bieden. Ook vanuit de wijken Vettenoordsepolder
en Centrum, waarvoor wij als wijkgemeente ‘verantwoordelijk’ zijn, komen soms vragen van bewoners voor hulp.
Deze bewoners zijn, vanwege beperkte financiële middelen of het missen van een sociaal netwerk, niet in staat
om bepaalde zaken aan te pakken. Dat kan zijn het behangen van een kinderkamer, het opruimen van een tuin, het
bezoek aan een arts e.d. De inzet hiervoor is éénmalig en
beperkt zich tot 1 dagdeel.
Spreekt dit jou aan en wil je meehelpen om deze missionaire taak te vervullen, neem dan contact met ons op (via
Theo van Everdingen, t.van.everdingen@solconmail.nl).
Eén of enkele keren per jaar zal dan – altijd in overleg – een
beroep op jou worden gedaan. Het Missionair Team

Vertrek Vluchtelingen

Het zal je niet ontgaan zijn dat de Vlaardingse gemeenteraad heeft besloten om de boot met vluchtelingen die
sinds eind vorig jaar in Vlaardingen aangelegd ligt, zo snel
mogelijk te laten vertrekken. Het zorgt voor verbijstering
en verdriet bij veel kerken en maatschappelijke instanties die zich voor de vluchtelingen inzetten en geloven
en leven met de missie dat vluchtelingen recht hebben
op opvang. Om bij de (kleine) meerderheid van de Vlaardingse gemeenteraad duidelijk te maken dat zij met deze
beslissing geen oog hebben voor de medemenselijkheid
zal a.s. maandag aan de burgemeester een brief worden
overhandigd. Onze wijkgemeente is één van de ondertekenaars.

Oproep

Spontaan reageerde Betty van Delft dat zij ons wel wilde
komen helpen “De Dijk” schoon te houden. (Ze vroeg of
zij wel mocht want ik had immers een oproep gedaan
voor jonge mensen). Betty, we zijn heel blij met je komst.
Bedankt! Nu nog één persoon dan zijn we weer compleet.
Ik denk, dat er best gemeenteleden zijn die drie uurtjes in
de 3 maanden vrij kunnen maken op woensdagochtend
om iets voor je eigen gemeente te doen. Gewoon Lia even
appen, 06 111 804 60.

Waarheidsvriend

Er liggen weer een aantal Waarheidsvrienden in de Kerk Het
is ditmaal het themanummer “Leven met een beperking”
Graag aanbevolen! Zie ook het inlegvel met het aanbod
de Waarheidsvriend ter kennismaking voor 4 maanden te
lezen. Voor €10,- elke week in de bus.
Gerrit van der Voet

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 176
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.
Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
•
•

Psalm 116 vers 6 en 8
Psalm 143 vers 9

•

Kinderlied: Op Toonhoogte 543
Stap voor stap, dag na dag,
wil ik Jezus volgen.
Hand in hand, heel de weg
wil ik gaan met Hem.
Als ik struikel, staat Hij klaar,
Hij is bij mij in ‘t gevaar.
Dus: stap voor stap, hand in hand
wil ik gaan met Hem.

•
•
•
•
•

Lezen: Mattheüs 25: 14 - 30
Gezang 474 vers 1 en 3
Preek: ‘Gebruiken we onze talenten?’
Psalm 133 vers 1 en 3 (OB)
Gezang 409 vers 4 en 5

Liederen en lezing deze middag
•

Op Toonhoogte 16
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

•
•
•
•
•

Psalm 2 vers 4
Psalm 89 vers 7
Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12 en Psalm 32
Psalm 42 vers 2 en 3 (OB)
Verkondiging: n.a.v. Mattheus 5:6 en Psalm 32: 5, en
H.C. 23 Vraag en Antwoord 60
Psalm 32 vers 2 en 3
Psalm 146 vers 4 en 1

•
•
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Wij zijn Mary en Nelleke Pet
ers, vas t niet helemaal
onbekend.
Wij zijn geboren Vlaarding
ers . Mary ‘zit ’ zijn hele
leven al in de Her vormde Ker
k/PKN en ik 41 jaar. Ik
kom uit de Ger. Gem .
Wij hebben altijd meegedaa
n met de catechisatie,
verenigin g, Jeugdzolder/club
, jon gerenkrin g en nu de
bijbelkring.
Mary speelt som s orgel in de
dienst en ik heb opgepa st
en doe nu ouderenwerk.
We hebben elkaar op een zon
dag, buiten op het plein
van de Rehobothkerk leren ken
nen .
We zijn 37 jaar getrouwd en
hebben 3 kin deren
Zòhar (Et ten-Leur), Ilan (Vla
ardingen), Yaël (Ba sel,
Zwitserlan d), 3 schoonkin der
en en 3 kleinkinderen .
Mary werkt als ser vicemonte
ur van kof fieautomaten
en ik ben ver zorgen de IG in
Uit zicht.
Mary houdt van orgel spelen
en organiseert graag
vakanties naar Israël en ik
hou van lezen en zwemmen. Ook gaan we graag op
vakantie naar bv Israël,
nu ook Zwitserlan d enz . enz
. maar kun nen ook een
vakantie in Nederland waard
eren.
Wij voelen ons thuis in de
gemeente. Vin den het
jammer nog geen eigen dom
inee te hebben, maar
kun nen de gas tpredikanten
ook waarderen.
We vin den het ook jammer
dat we elkaar door de
coronacrisis weinig zien .
We hopen en bidden dat er
een tijd komt dat we
elkaar weer mogen ontmoete
n.
Dat we mogen luis teren en
zin gen tot eer van onze
God. En dat we met velen mo
gen zijn .

