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Agenda erediensten
27/03
10.00
27/03
17.00

Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen Collecten:
4e lijdenszondag
1. Diaconie
2. IZB
ds. J. Snaterse, Hoogeveen

30/03 Avondgebed, 19.30-20.00 uur Rehobothkerk
03/04 ds. J.M. Goedhart, Utrecht
10.00 Voorbereiding H. A.
03/04 ds. J.W. Sparreboom,
17.00 Nieuwerkerk aan de IJssel

Collecten:
1. project 1027
2. PGV

06/04 Avondgebed, 19.30-20.00 uur Grote kerk
Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor
uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het
gebedsteam.

Bloemengroet
•

Vandaag gaan wij Cock en Heleen Wielaard verrassen
met onze bloemengroet. Dit als teken van meeleven
en betrokken zijn met jullie. We hebben in de coronatijd veel ondersteuning mogen vinden van Cock om de
liederen voor te zingen. En ook elk jaar weer het Groot
Kerknieuws in elkaar te zetten. En zo worden jullie eens
in het zonnetje gezet. Een hartelijke groet van ons allen
en wij wensen jullie alle goeds toe!
• De tweede groet is voor Cees en Hannie van der Veer.
Deze groet is ter bemoediging. Ook voor hen is het een
moeilijke tijd, omdat er zorgen zijn bij hun dochter en
schoonzoon. Zo dachten wij dat een bloemetje jullie
ook goed zal doen. Wij wensen jullie Gods nabijheid
toe.
De bloemen zijn verzorgd door Marleen Simons; Petra
Rietveld en Marjolein Vroom zullen de bloemen deze
zondag gaan bezorgen.

Meeleven
•

•
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Het is voor Esther en Paul Heijndijk wel erg lang wachten voor dat de doktoren kunnen zeggen wat er precies aan de hand is. Hun geduld wordt wel erg op de
proef gesteld. Dat valt voor beiden niet altijd mee. Nu
hopen zij de komende week weer iets te horen. Laten
wij ook hen niet in ons gebed vergeten. Veel sterkte
Esther en Paul en een hartelijke groet van ons allen.
Er zijn lichtpuntjes te melden over Johan Eigenraam.
De 1e chemokuur is achter de rug. Deze heeft een
positieve uitwerking gehad op de lever, de waarden
zijn verbeterd. Zo heeft hij groen licht gekregen om
aan de 2e chemokuur te gaan beginnen. Johan, dit is
een goed bericht. Wij als gemeente zullen vragen om
kracht in deze moeilijke periode.

Kinderdienst

Binnenkort gaan er 2 teamleden stoppen met het verzorgen van de kinderdiensten. Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe mensen die het leuk vinden maar ook begrijpen
hoe waardevol het is om kinderen een uur op de zondagmorgen te bieden waarin ze meer leren van God.
Omdat o.a. Margreet met dit werk stopt missen we straks
iemand die de leiding van het team heeft. Daarom zijn we
op zoek naar een echte “regelneef” die samen met het
team zorgt dat alles rondom de kinderdienst goed verloopt. Het is niet persé nodig om zelf de kinderdienst te
draaien.
Als je één van of beiden uitdagingen, zoals hierboven
beschreven, bij je past dan horen we dit graag. Ook voor
inlichtingen en vragen kan je appen of bellen met Margreet 06-28764886. Het team van de Kinderdienst.

Bouwen op goede grond

De Commissie Toekomst PGV heeft na enkele maanden
onderzoek het eindrapport ‘Bouwen op goed grond’
opgeleverd. Het rapport is op 12 maart jl. door de Algemene Kerkenraad voorlopig vastgesteld. De wijkkerkenraden en wijkgemeenten hebben nu de gelegenheid het
rapport te lezen en te voorzien van feedback. Voor onze
wijkgemeente zal een wijkavond worden georganiseerd.
Meer informatie volgt z.s.m. Het rapport is te vinden op
www.grotekerkvlaardingen.nl/visie.

Collecte 3 april 2022

Op zondag 3 april a.s. is de opbrengst van de eerste collecte
(blauwe collectezak) bestemd voor het project Rwanda –
Kleuteronderwijs op het platteland. De Anglicaanse Kerk
in Kigali wil kwetsbare kinderen helpen. Zij zet zich in
voor goed lesmateriaal en getrainde leerkrachten om de
kinderen van het platteland van voorschools onderwijs te
voorzien. In dit project worden in vier jaar tijd meesters en
juffen van 21 kleuterscholen getraind en krijgen ruim 2000
kinderen de kans om zich gezond te ontwikkelen. De kerk
wil haar gebouwen openzetten, zodat alle kinderen – of ze
uit een christelijk gezin komen of niet – dicht bij huis naar
school kunnen. Dit is een project van Project 10 27.

Dankbaar

Tineke Rietdijk heeft mij van de week laten weten dat zij
de plaats van Mar de Bruijne wel wil in nemen om de bloemen te halen en te helpen verzorgen voor de zondag en
ze op de liturgische tafel te zetten. Tineke, heel veel dank
voor je spontane reactie, we zijn er heel blij mee nu we als
groep weer compleet zijn.

Vakantie Ds. Scholten

Na woensdag 30 maart gaat de vakantie voor ds. Bert
Scholten in. Samen met zijn vrouw Margreet hoopt hij
voor een maand af te reizen naar Nepal. Daar zal hij ook
Reiny gaan ontmoeten. Wij als gemeente willen je een
fijne vakantie toewensen. Een goede reis en een behouden thuiskomst!

sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
•
•

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 114
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

(Refrein)
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

‘k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.
(Refrein)
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(Refrein)

Heer, U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)
•
•
•

Psalm 65 vers 1
Psalm 65 vers 2
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.
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.

•
•

Schriftlezing: Mattheüs 10: 16-33 en Johannes 15:
18-21
Op Toonhoogte 257 vers 1 en 2
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,

Verkondiging
Op Toonhoogte 190 vers 1, 2 en 3
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

•

Psalm 97 vers 5 en 6

Liederen en lezingen deze middag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezang 176 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm 74 vers 10, 11 en 14
Psalm 27 vers 7 (OB)
Lezingen: Jesaja 33: 7-8, Mattheüs 26: 57-58; 69-75
Gezang 395 vers 1 en 2
Lezing: Handelingen 4: 8-21
Gezang 395 vers 3 en 4
Prediking: ‘Liefde tussen moed en angst’
Psalm 69 vers 3 en 8
Psalm 116 vers 1, 5, 10 en 11 (OB)

Orde van dienst avondgebed komende woensdag
•
•
•
•
•
•
•

Orgel: Agnus Dei (François Couperin)
Avondlied: Gezang 389
Psalm: 126
Evangelie: Lukas 20: 9-19
Gebeden
Slotlied: Gezang 177
Orgel: Recit (Nicolas De Grigny)

