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Agenda erediensten
24/04 ds. K. Hage
10.00 ‘s Gravenzande
24/04 ds. W. Markus, Bergschenhoek
17.00 doopdienst
01/05
10.00

ds. P. van de Voorde,
Giessendam-Hardinxveld

01/05
17.00

ds. H. Mast, Ter Heide aan zee

Collecten:
1. Diaconie
2. Wijkkas
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.

Bij de middagdienst

Vanmiddag er een doopdienst waarin de kleine Aurora
Aardema gedoopt wordt. Er is een geprinte Orde van
Dienst beschikbaar.

Bloemengroet

Vandaag worden er weer twee groeten vanuit de
gemeente weg gebracht.
• De eerste gaat als teken van meeleven en betrokken zijn met dhr. W.P. (Willem) Post. Door het ouder
worden hebben wij u toch gemist in de kerk. Wij hopen
dat u onze diensten met veel plezier zondags mag
volgen. Ook ontvangt u een hartelijke groet van onze
gemeente. En wij wensen u alle goeds toe.
• Ook vinden wij het leuk om Eva de Priëlle eens te verrassen. Door al haar drukke werkzaamheden op allerlei
gebied hebben we haar best gemist. Op deze manier
willen wij onze betrokkenheid tonen. Wij hopen, dat
alles goed met je mag gaan. Bij deze ontvang je van
ons een hartelijke groet. Gods zegen in dit alles, Eva.
De bloemen worden verzorgd door Betty Kroon. En zij
zullen zondag weg gebracht worden door de fam. Stijnen
en de fam. Vermaat.

Meeleven
•
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Er was beloofd aan Teunis Eigenraam om iets van zijn
broer onder meeleven te schrijven. Ook heeft Johan de
voorbede afgelopen zondag gehad. De uitslagen van
scan en bloedonderzoek waren (voorzichtig) positief.
De conditie van de lever is ook iets vooruit gegaan.
De tumor in de longen is ook iets kleiner geworden.
Deze week is hij aan de 3e chemo ronde begonnen.

•

De operatie van Paul Heijndijk heeft plaats gevonden op woensdag 20 april. Het is de komende dagen
afwachten wat het resultaat is. In gedachten zijn wij
diep met het hele gezin verbonden.

Avond voor jonge gezinnen

Afgelopen woensdagavond hadden we
een mooie en interessante tijd met elkaar.
Een open en eerlijk gesprek over onze plek
in de gemeente en over hoe we ons aan
elkaar kunnen vasthouden. Het smaakte
naar meer en daarom willen we woensdagavond 18 mei
om 20.00 uur weer bij elkaar komen. Kon je er afgelopen
woensdag niet bij zijn, dan ben je 18 mei ook van harte
welkom. Ook hebben we een whatsapp groep aangemaakt, neem contact op met Krista van Kamperhout (06
41280571) om je er aan toe te laten voegen.

Ochtendgebed

Een aantal zondagen geleden hadden we voor de kerkdienst een tijd van gebed en aanbidding. Het was heel
mooi om te zien dat mensen het verlangen hebben om
samen voor Gods troon te komen. Dit willen we volgende
week zondag 1 mei weer doen. Vanaf 8.30 uur is iedereen welkom om binnen te lopen en mee te bidden. Vanaf
9.30 uur gaan we verder met aanbidding. Wees welkom!

Oppas
We bieden oppas tijdens de ochtenddiensten en hebben
de afgelopen maanden daarbij gebruik gemaakt van het
reserveringssysteem. We willen deze maatregel, nu de
situatie in de afgelopen weken gelukkig aan het verbeteren is, los gaan laten. Vanaf zondagmorgen zullen we weer
elke zondagmorgen in de oppasruimte op de Dijk zijn. We
hopen weer veel jonge kinderen te ontmoeten!

Save the date(s)!
Begin mei hopen we voor ons verlof weer naar Nederland
te komen. We zouden het ontzettend leuk vinden om u
te ontmoeten en iets te vertellen over ons werk en leven
in Zuid-Soedan en Madagaskar. Daarom organiseren wij
twee ontmoetingsmomenten met koffie en een hapje en
een drankje:
• Zondag 15 mei van 11.30-13.30 uur, aansluitend aan
de morgendienst in de Grote Kerk (korte presentatie
om 12.30 uur)
• Zaterdag 25 juni van 14.00-17.00 uur in De Dijk, (korte
presentaties om 14.30 uur en 16.00 uur)
U bent vrij om te komen en gaan wanneer u wilt. Mocht u niet
kunnen op één van deze momenten en/of wilt u ons graag
persoonlijk ontmoeten, neem dan gerust contact met ons op!
Hartelijke groet, ook namens de thuisfrontcommissie,
Wouter, 0612889418 en Marlies, 0649777396.

Sleutels De Dijk

(mannen)
Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
(allen)
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

De voortgang van het vervangen van de sloten op De Dijk
vordert gestaag. De sloten zijn gekocht en sleutels zijn
bijgemaakt. Daarnaast is geïnventariseerd wie een sleutel
nodig heeft. Bigin mei krijgt iedereen die recht heeft op
een sleutel bericht om de sleutel af te halen. Enige tijd later
worden dan de sloten daarwerkelijk vervangen.

Geraniumactie

Het is voorjaar, tijd voor de tuin, tijd voor de bekende geraniumactie! De opbrengst is voor Stichting Ontmoeting.
Deze stichting zet zich in voor dak en thuislozen en zij
helpt in Rotterdam ook bij de opvang van vluchtelingen
uit Oekraïne. Helaas hebben wij de prijzen wel wat moeten
verhogen, maar u krijgt sterke planten rechtstreeks van de
kweker! De prijzen zijn als volgt: €1,60 per stuk, en -Let op!5 stuks voor: €7,00. We leveren staande en hangende geraniums in de kleuren: Rood, Wit en Rose.
De geraniums kunnen afgehaald worden op donderdag
28 april in de avond en op vrijdag 29 april tussen 13.30
en 17.00 uur en na 18.30 uur aan de Richard Holstraat 5b.
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn vraag dan om een ander
afhaal moment. Zaterdag 30 april zijn wij niet thuis. Alleen
voor mensen die echt zelf niet kunnen afhalen kunnen we
eventueel bezorgen.
Geraniums zijn te bestellen tot dinsdag 26 april 16.00 uur
via email: rika_alderliesten@hotmail.com. en per telefoon:
0104746483. U mag me ook gewoon even aanspreken!
Alvast bedankt, Rika Alderliesten

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!
•
•
•

Psalm 30 vers 1 en 2
Psalm 30 vers 5
Kinderlied: Op Toonhoogte 291
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij!

•
•
•
•
•
•

Schriftlezing: 2 Johannes 1-13
Psalm 119 vers 60 en 63
Verkondiging
Gezang 430 vers 1, 2 en 6
Gezang 265 vers 1, 2, 5, 8 en 9
Gezang 411 vers 1 en 6

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 199
Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
(vrouwen)
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
(allen)
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

