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Agenda erediensten
20/02
10.00
20/02
17.00
BK

Ds. W. Markus, Bergschenhoek Collecten:
Doopdienst
1. Diaconie
2. PGV
Ds. C.M. van Loon,
Rotterdam

27/02
10.00

Ds. W. Markus, Bergschenhoek
Afsluiting kinderbijbelweek

27/02
17.00

Dr. G. van den Brink,
Woerden

Collecten:
1. Diaconie
2. PGV

Bij de ochtenddienst

Vanmorgen 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 liturgie is geprint in de
kerk aanwezig en staat op de website.

Bloemengroet
•

Onze eerste groet is gebracht bij mevrouw P.A. van
Dorp-Voogt. Al een paar jaar leeft mevrouw gescheiden van haar man, omdat zij veel lichamelijke verzorging nodig heeft. Daar is zij best verdrietig om
geweest. Gelukkig is haar man dichter bij haar komen
wonen in de Willem de Zwijgerlaan. Nu kunnen ze toch
meer gezelschap hebben van elkaar. Wij willen haar
heel graag verrassen met onze bloemen vanuit de
gemeente. Geniet er samen van. U ontvangt van ons
allen een hartelijke groet en wensen u beiden Gods
zegen toe.
• De tweede groet is voor mevrouw Roos Beverloo.
Deze staan in het teken van meeleven en betrokken
zijn met Roos. Begin maart is het een jaar geleden dat
haar man Matthijs Noordermeer is overleden. Dat zijn
altijd moeilijke periodes. Vandaar dat wij daar ook even
bij stil mogen staan en aan haar denken. Roos, zo ontvang je van ons allen een hartelijke groet en wensen je
Gods nabijheid toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Petra Rietveld
en Marleen Simons.
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Er moeten bij Paul Heijndijk nog verschillende onderzoeken plaats gaan vinden in het Erasmus. Een moeilijke weg
voor heel het gezin. De familie is blij dat ze weten dat er
veel gebed voor Paul, Esther en de jongens Seth en Boaz
is. Laten we proberen op een afstand rondom hen te
staan. Een bemoedigende kaart zal hen goed doen. De

gemeente wenst jullie veel sterkte toe in dat alles.

Dank

Graag willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor het
vrolijke boeket bloemen dat ons afgelopen zaterdagochtend werd aangeboden namens de hele gemeente. Het
is een mooie ‘binnenkomer’! In december 2021 zijn wij
vanuit de Wijkgemeente Holy overgegaan naar de Grote
Kerk gemeente. Ondanks de coronaperikelen, kunnen
we zeggen dat we inmiddels al gemerkt hebben dat wij
‘gekend’ worden. Wij hopen dat we in de komende tijd
ons steeds meer thuis zullen gaan voelen binnen ‘onze
nieuwe’ gemeente. Hartelijke groeten, André en Maria
Catharina Pelgrim-Visser.

Corona-maatregelen

Na bijna twee jaar van maatregelen is de wijkkerkenraad
verheugd mede te delen dat per zondag 27 februari vrijwel alle maatregelen komen te vervallen:
• Maximaal aantal kerkgangers vervalt
• Vooraf reserveren ochtenddienst vervalt
• 1,5 meter afstand (3 stoelen) vervalt m.u.v. het vak A
(voor het orgel)
• Mondkapjes bij binnenkomst, verplaatsen en vertrek
niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
• Bezoekers mogen zonder instructie de kerk verlaten
Er zijn een paar dingen waar wij aandacht en zorg voor
vragen:
• Nog steeds geldt: bij klachten blijf je thuis.
• Houdt rekening met elkaar! Sommige gemeenteleden
zijn bewust voorzichtig met hun gezondheid of die
van de mensen om hen heen. Geef elkaar de ruimte
of check of iemand het oké vindt om naast elkaar te
zitten.
• Bij het verlaten van de kerk vragen wij extra aandacht
om elkaar de ruimte te geven en niet in het gangpad
te blijven staan. Bijkletsen kan maar bij voorkeur op de
zitplaats, aan de zijkant of buiten.
• Collecteren doen wij bij tafel waar de zondagsbrieven
liggen (bij binnenkomst links of rechts)
• Activiteiten in de Dijk kunnen zonder maatregelen
plaatsvinden, maar alleen met reservering. Het is verstandig om vooraf een zelftest te doen als je met een
groep op een binnenlocatie samenkomt.
Zitplaatsen in vak A (vak voor het orgel)
Het vak voor het orgel richten wij bewust nog in op 1,5
meter en met de bekende ‘rode kaarten’. Hiermee hopen
wij gemeenteleden die voorzichtig willen zijn de kans
te geven hier te zitten. Mocht je hiervan gebruik willen
maken adviseren wij je op tijdig te komen. Aan gemeenteleden die gewend zijn hier te zitten maar niet op 1,5 meter
willen zitten vragen wij deze ruimte te geven.

Kinderdienst

Ondanks dat het volgende week, 27 februari voorjaarsvakantie is zal er toch Kinderdienst zijn. Het is dan niet meer
nodig om te reserveren voor kinderen. Wel vragen wij om
kinderen met klachten thuis te houden en als je daarvoor
openstaat een zelftest te doen (af te nemen). Wij zien jullie
kinderen graag allemaal weer komen! Groet, Margreet,
Cora, Esther, Frank, Mariska, Saskia, Eline, Marvin, Wendy
en Maaike.

Oppas

Vanaf deze zondag, 20 februari willen we weer gaan
beginnen met het aanbieden van kinderoppas tijdens de
ochtenddienst. Kinderen van 0-4 jaar zijn welkom, maar
moeten wel van tevoren worden opgegeven via de website: www.grotekerkvlaardingen.nl/reserveren. Ook na
27 februari vragen wij jullie te blijven reserveren zodat wij
weten of en hoeveel kinderen er komen. Groeten, Krista
van Kampenhout en Gerdien van Kranenburg.

Koffie & thee na de dienst

Wij proberen zo snel als mogelijk weer met elkaar koffie
en thee te drinken na de kerkdienst. Dit zal waarschijnlijk
komende maand plaatsvinden.

Beroepingswerk

Begin februari is de vacature voor een predikant in diverse
papieren en online media verschenen. Predikanten
kunnen nog tot het einde van deze maand reageren. De
beroepingscommissie kan in ieder geval delen dat er al
verschillende reacties zijn binnen gekomen.

Geuzenmaand 2022

De maand maart, waarin de Geuzenpenning wordt uitgereikt, staat symbool voor het opnieuw vertellen van
de vrijheid. Verhalen over de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van expressie en de vrijheid om jezelf te zijn
staan centraal. Dit jaar staat de maand in het teken van het
thema ‘Recht doen’. Kijk voor het programma op: http://
www.geuzenmaand.nl/. In de Grote Kerk is een kunstexpositie te bezichtigen. De Grote Kerk zal er de komende
weken dus iets anders uit zien.

Bedankt

Woensdag kreeg ik een gezellige app. van Tineke Rietdijk. Sinds anderhalf jaar is zij lid van onze gemeente. En
zij liet mij weten dat zij graag een steentje wil bijdragen
en ons komt helpen om de Dijk schoon te houden. Is dat
niet fijn, en spontaan? Tineke, wij zijn er heel blij mee. Zelf
gaf je al aan op deze manier wat meer mensen te willen
leren kennen uit de gemeente. Daar was nog niet veel van
gekomen vanwege de corona. We zijn weer compleet wat
betreft het schoonhouden van de Dijk. Lia van Herpen

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

Psalm 90 vers 1 en 9 (OB)
Gezang 466
Gezang 242 vers 2 en 6
Lezing: Mattheüs 5: 1-12
Psalm 145 vers 2 en 6 (OB)
Preek: ‘Troost voor wie treurt’
Psalm 73 vers 9 en 10
Gezang 255 vers 1, 2 en 4

