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Agenda erediensten
10/04
10.00

ds. N.M. Tramper, Zeist
6e lijdenszondag
Voorbereiding H. A.

10/04
17.00

dr. M.J. Paul, Oegstgeest

Collecten:
1. Diaconie
2. HGJB

11, 12, 13 en 16/4 Avondgebed,
19.30-20.00 uur Grote kerk
14/04
19.30

ds. M. van Heijningen,
Alblasserdam
Witte donderdag,
Heilig Avondmaal

15/04
19.30

ds. J. van Rumpt, Barneveld
Goede Vrijdag

17/04
10.00

ds. G. de Lang, Dordrecht
1e Paasdag

17/04
17.00

ds. M.C. van Pelt,
Ridderkerk

Collecten:
1. Diaconie
2. PGV

Collecten:
1. Diaconie
2. PGV

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 hebben wij een bruidspaar in ons midden:
Jens en Jantine van Rossem-Kraaiveld. Op maandag 11 april hopen zij 25 jaar getrouwd te zijn. Wij als
gemeente willen jullie van harte feliciteren en een fijne
dag toewensen samen met de kinderen Laurens en
Eline. Bij zo’n bijzondere dag mogen bloemen niet ontbreken. Wij hopen van harte dat jullie gezond mogen
blijven. “Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der
eeuwigheid”.
• De tweede groet is ook voor geen onbekende in de
gemeente. Wij willen Joke de Blois verrassen met onze
bloemen. Dit als teken van meeleven en betrokken zijn
met Joke. Wij hopen dat alles goed met je mag gaan.
Daarbij ontvang je van ons allemaal een hartelijke
groet en Gods zegen in dit alles toegewenst!
De bloemen zijn verzorgd door Nel Bazen. Mar de Bruijne
en Lia Castromata zullen de bloemen deze zondag gaan
bezorgen.

Meeleven
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Mevrouw Quak verblijft in de hospice de Margriet, haar
toestand gaat langzaam achteruit. Laten we ook aan de
familie denken die haar bijstaat, ook nu het einde van haar
aardse leven nadert.

Dank

Ida en Izaäk v.d. Berg waren heel erg verrast dat zij afgelopen zondag de bloemen uit de gemeente kregen. Zij
willen ons daar heel hartelijk voor bedanken. Ook een
groet van hun beiden aan de gemeente.

Avondmaal komende week

De avondmaalscollecte van Witte Donderdag is bestemd
voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Onderzoek
en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen,
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende
omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee
jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek
kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig
voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact
hebben.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de
collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong
Protestant.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt wijn uit
Israël geschonken. Deze zoete rode wijn uit het beloofde
land,wordt in Israël veel geschonken tijdens de Shabbath
vieringen. Het is een volzoete wijn van de Carignandruif uit
de wijngaarden van Judea, met een licht kruidige smaak.
Zoals bij het drinken in Israël en tijdens Shabbath, wordt
de wens ‘Lechajiem’ : ‘Op het Leven’ uitgesproken. Mag dit
ook hier klinken!

Toekomstvisie PGV ‘Bouwen op goede grond’

Het rapport ‘Bouwen op goede grond’ is online te vinden
op onze website: www.grotekerkvlaardingen.nl/visie. Er
zijn een aantal geprinte exemplaren beschikbaar bij de
scriba. Mocht je interesse hebben in een geprint exemplaar dan kun je deze aanvragen.

Wijkavond: Toekomstvisie PGV

Op dinsdagavond 19 april is er een wijkavond over het rapport Bouwen op goede grond. Dit rapport is het resultaat
van enkele maanden onderzoek die de Commissie Toekomst PGV heeft gedaan. De avond wordt gehouden in de
Dijk en start om 20.00 uur.
Tijdens deze avond is wordt er een korte presentatie
gehouden van het onderzoek en het resultaat en is er
vooral de gelegenheid om te delen wat je vindt van het
eindrapport en de voorstellen die hierin worden gedaan.
De wijkkerkenraad probeert de input die tijdens de wijkavond wordt gegeven mee te nemen in de officiële reactie
aan de AK namens onze wijkgemeente.

Deel het met elkaar!

Wil jij een getuigenis geven over iets groots of kleins dat
God doet of heeft gedaan in jouw leven? Zo kunnen we als
gemeente samen met jou God danken voor hoe Hij op ons
leven betrokken is en bemoedig je de ander: we hebben
het nodig om te horen hoe goed en trouw onze God is in
ons dagelijks leven. Je kunt je getuigenis geven tijdens
een kerkdienst of schriftelijk via een stukje in de Zondagsbrief. Neem voor beide mogelijkheden contact op met de
scriba. We zien uit naar je getuigenis!

Doopdiensten

Komende weken zijn er twee doopdiensten gepland:
• Zondag 24 april 2022, 17.00 uur o.l.v. ds. Wim Markus
• Zondag 22 mei 2022, 17.00 uur o.l.v. ds. Wim Markus
Mocht je jezelf of je kind(je) willen laten dopen dan kun je
contact opnemen met de scriba.

Jeugdweekend

Dit jaar kunnen we zoals het er nu naar uit ziet weer op het
gebruikelijk moment op Jeugdweekend. Dit jaar staat het
Jeugdweekend gepland vanaf woensdagavond 25 mei
tot zaterdagavond 28 mei. Er zijn al veel aanmeldingen,
maar er is alle ruimte om nog mee te gaan! Vanochtend zal
Lauren ook nog wat vertellen in de kerkdienst! Opgeven
kan via www.jeugd-club.nl/jeugdweekend.

Voor alle wandelliefhebbers

Ik ben op zoek naar mensen die het, net als ik, leuk vinden
om met elkaar te wandelen. Ik heb een appgroep aangemaakt waarin je het aan kan geven als je gaat wandelen.
Wie zin heeft om mee te wandelen kan dan aansluiten.
Jong of ouder. Eén keer in de week of één keer per jaar. Een
lange wandeling of een kort ommetje. In Vlaardingen of
een keer verder weg. Spontaan idee of langer van tevoren
gepland. Alles kan, geen verplichtingen. Je reageert alleen
als je mee wilt. Wil je toegevoegd worden in de appgroep?
Stuur een appje naar: Marjolein Vroom, 06 2291 2260 of
klik hier.

Paasontbijt Kinderdienst

Op zondag 17 april a.s. organiseren wij vanuit de kinderdienst een Paasontbijt! We hopen samen te mogen genieten van een gezellig uurtje, waarbij het ontbijt volledig
verzorgd zal worden. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s zijn
allemaal welkom, wel is het van belang om je even aan
te melden via https://www.eventbrite.nl/e/paasontbijt2022-tickets-291678366847. Zit u/jij tijdens het paasontbijt nu alleen, dan nodigen wij u ook van harte uit om met
ons mee te eten! Meldt u zich wel even aan? We ontbijten
vanaf 9.00 uur tot ongeveer 09.50 uur. Zijn jullie er ook bij?
Tot dan!

Avond voor Jongere Gemeenteleden

Op 20 april wordt een avond georganiseerd voor onze
Jongere Gemeenteleden, waarbij ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook willen we met de
aanwezigen kijken hoe dit een terugkerende ontmoeting
kan worden en we elkaar kunnen blijven inspireren en
ondersteunen.

Oud Papier

Zaterdagochtend 16 april staat de papiercontainer weer
klaar aan de Insulindestraat bij de Rehobothkerk.

Gratis bijles in VOP en Centrum
Vanuit het Missionaire Team hebben een vraag opgepakt rondom een aandachtspunt in de wijken VOP (Vettenoordsepolder) en het Centrum en wel dat jongeren
soms moeite hebben met een schoolvak. In het verleden
hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld om
deze jongeren te helpen bij vakken als natuur- en scheikunde, wiskunde en Engels, maar wellicht zijn er gemeenteleden, dus ook jongeren, die zich hiervoor willen inzetten. Kent u/jij iemand in één van deze wijken die wel hulp
kan gebruiken, neem dan één of meerdere flyers mee. Wij
zorgen daarnaast voor verspreiding bij een aantal punten
in deze wijken. (winkels, bibliotheek e.d.).
De gemeenteleden die zich eerder hebben aangemeld om
te helpen deden dit in de beginfase van Corona. Mijn verzoek is dat zij nogmaals contact met mij opnemen om te
kijken of zij nog steeds beschikbaar zijn.
Namens het Missionair Team, Theo van Everdingen

Bladwijzer Stichting Present Vlaardingen

Deze morgen ligt er op de tafel bij de Zondagsbrief een
bladwijzer van Stichting Present Vlaardingen. Deze Stichting fungeert als een soort van makelaar tussen mensen
die hulp nodig hebben voor een klein klusje (max. 1-4 uur)
en mensen die zich aanbieden om 1-2 keer een klusje uit
te voeren. U kunt de bladwijzer gebruiken bij het lezen van
een boek, maar het is tevens een geheugensteuntje als u
denkt dat u wel eens een klusje voor iemand zou willen
uitvoeren. Theo van Everdingen

Nieuwe Jeugdwerker: Rob van Mourik

Zondagochtend wordt in Kerkcentrum Holy onze nieuwe
jeugdwerker bevestigd: Rob van Mourik. Rob stelt zich
graag kort voor in dit filmpje: https://youtu.be/-zGYBjLXIxA
Uiteraard hopen wij Rob ook snel een keer in de Grote Kerk
te mogen ontvangen.

Dienst voor mensen met een beperking

D.V. zondag 24 april 2022 om 15.00 uur is er gelukkig weer
een kerkdienst voor en met mensen met een beperking.
De dienst is in het Kerkcentrum Holy met mw. Tine de
Bruijn van het Leger de Heils. Na de dienst drinken wij
koffie/thee met de doelgroep. Ook als u iemand met een
beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee. We
zien u graag de 24 april in het Kerkcentrum Holy.
Namens de werkgroep, Harry Vogel

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 131
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisig Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: ‘Het is volbracht’.
(Refrein)
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
(Refrein)
Uw genade is mij genoeg. (2x)

•
•
•
•

Psalm 24 vers 2 en 5
Gezang 175 vers 1
Gezang 175 vers 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 488
Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus’ liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep, diep, als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus’ liefde voor jou.

•
•
•
•
•

Schriftlezing: Zacharia 9: 9-12, Lukas 19: 28-44
Gezang 178 vers 1, 2, 4 en 10
Verkondiging n.a.v. Lukas 19: 28-44
Psalm 23 vers 2 en 3
Psalm 118 vers 13 en 14 (OB)

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

Gezang 182 vers 1 en 6
Psalm 69 vers 3
Psalm 145 vers 4
Schriftlezingen: Mattheüs 16: 21-28 en 19: 27-30
Psalm 33 vers 7 en 8
Preek: ‘Het kruis van Jezus, ons kruis en eeuwige beloning’
Gezang 441 vers 1, 2, 6 en 11
Psalm 27 vers 5 en 7 (OB)

Orden van dienst Avondgebeden stille week

maandag 11 april
• Orgel: O Lamm Gottes unschuldig (Max Reger)
• Avondlied: Gezang 391
• Psalm: 31
• Lezing: Jes 52:13 - 53:3
• Slotlied: Gezang 188
• Orgel: O Haupt voll Blut und Wunden (Theophil Forchhammer)
dinsdag 12 april
• Orgel: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
(Otto Heinermann)
• Avondlied: Gezang 392
• Psalm: 31
• Lezing: Jes 53:4-8
• Slotlied: Gezang 179: 1, 3, 8
• Orgel: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Otto
Heinermann)
woensdag 13 april:
• Orgel: Psalm 116 (Anthoni van Noordt)
• Avondlied: Gezang 395
• Psalm: 31
• Lezing: Jes 53:9-12
• Slotlied: Gezang 181
• Orgel: Psalm 116 (Anthoni van Noordt)
zaterdag 16 april:
• Orgel: Psalm 22 (Anthoni van Noordt)
• Avondlied: Gezang 386
• Psalm: 143
• Evangelie: Lukas 23:50-56
• Slotlied: Gezang 195
• Orgel: O Traurigkeit, o Herzeleid (Moritz Brössig)

