G

zondagsbrief
protestantse wijkgemeente

Zondag 8 mei 2022
Jaargang 15 nummer 19

grote kerk

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd
End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen
Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjscholten@gmail.com

Meeleven
•

Agenda erediensten
08/05 ds. W. Markus,
10.00 Bergschenhoek
Belijdenisdienst

Collecten:
1. Project 10 27
2. PGV

08/05 ds. J.S. Heutink,
17.00 Katwijk aan Zee
15/05
10.00

ds. A. Markus, Rotterdam

15/05
17.00

ds. C. Mijderwijk, Putten
Bethelkerk

Collecten:
1. de Windwijzer
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.
Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te
drinken en elkaar te ontmoeten.

Belijdenisdienst

Vanochtend is de dienst extra feestelijk omdat 7 leden hun
openbare geloofsbelijdenis gaan afleggen. De wijkkerkenraad heeft op dinsdag 26 april van harte ingestemd met
hun verzoek. De nieuwe belijdende leden zijn: Janno en
Nina van der Kolk-Kok, Vanessa Monte, Irene van Gilst-van
Toor, David Konu, Marvin de Leeuw en Ezra Trouwborst.
In deze dienst is een geprinte Orde van Dienst beschikbaar.

Bloemengroet
•

Vandaag gaan wij de familie Van Beek (Heleen en Peter)
en de kinderen verrassen met onze bloemengroet.
Door de corona tijd denken wij soms gemeenteleden
uit het oog te zijn verloren. Maar dat is natuurlijk niet
zo. Op deze manier willen wij toch ook laten zien dat
er aan hen gedacht wordt. En deze keer zijn het Heleen
en Peter. Wij hopen van harte dat het goed gaat met
jullie en de kinderen. Hierbij willen wij jullie een hartelijke groet doen toekomen. En wensen jullie Gods
nabijheid toe.
• De tweede bloemenverrassing is voor Leon Speelman
en zijn vriendin Anneke van Ekeren. Het is heel fijn hen
regelmatig weer in onze gemeente te mogen zien.
Anneke woont nog elders, maar ze zal de bloemen best
ook wel te zien krijgen om daar van mee te genieten.
Deze groet is ook een teken van betrokkenheid naar
jullie toe. Op deze manier kun je je er wat meer bij gaan
voelen. Een hartelijke groet van de hele gemeente.
Ook wij wensen jullie alle goeds toe en geniet van de
bloemen.
De bloemen zijn verzorgd door: Marleen Simons en deze
zondag worden ze bezorgd door Tonny Buis en Jan Klugkist.

•

Op dinsdag 3 mei is mevrouw G.C. Broek - Bovenberg
(96 jaar) opgenomen in het St. Franciscus ziekenhuis in
Rotterdam wegens klachten van benauwdheid. Op dit
moment gaat het allemaal al iets beter. Zij zal daarna
nog naar een revalidatie centrum gaan als er een plekje
vrij komt. Mevrouw Broek, wij als gemeente wensen u
heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze moeilijke
periode.
Er zijn best aardig wat gemeenteleden die nog extra
zorg en aandacht nodig hebben wat betreft hun
gezondheid, na een ziekenhuis opname, corona of
andere belemmeringen. Voor sommigen is de kerkgang nog niet mogelijk of gaat dit helemaal niet meer.
Als uw naam hier niet bij staat, rekent u er op dat dit
bericht ook voor u geldt. Laten wij aan hen denken en
onze handen voor hen vouwen. Paul Heijndijk - Bella
Joossens - Ed van der Kooij - de familie van Zanten Jan v.d. Waal - mevrouw Den Outer - mevrouw van
Dorp - Harald Kesseboom - Izaak v. d. Berg - Pieter
Krabbendam - Anneke v.d. Brugge - Henk Hannewijk
- Gerard Bel - Johan Eigenraam- mevrouw Teeuw. Ook
alle bewoners die in een verzorgingshuis verpleegd
moeten worden.

Diaconale collecte

Op zondag 8 mei is de opbrengst van de eerste collecte
(blauwe collectezak) bestemd voor het project Noodhulp
aan Venezolaanse vluchtelingen.
Ruim 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela hebben hun
toevlucht genomen tot buurland Colombia. Velen van hen
leven daar in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische hulp.
• Voor 50 euro krijgt een gezin van 4 personen voor een
week boodschappen; voor 100 euro kan voor hen een
maand huur worden betaald.
• Een goede deken om een vluchteling de koude nacht
te kunnen laten doorkomen kost 20 euro.
Indien u het wenst, kunt u ook een bedrag overmaken op
NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v. CO.N.101
- Venezolaanse vluchtelingen. Meer informatie kunt u
vinden op: www.project1027.nl/noodhulp-venezolaansevluchtelingen/

Jeugdclub

Vanavond is er weer Jeugdclub! Super mooi dat vandaag
meerdere jongeren belijdenis hebben gedaan. Vanavond
gaan we graag verder met jullie over dit principe (en
natuurlijk een mijlpaal) nadenken! We kijken uit naar weer
een mooie Jeugdclub-avond. Tot vanavond, 20.00 uur
@ De Dijk!

Meet & Greet Fam. Nagel
Vorige week zijn we met ons gezin veilig in Vlaardingen
aangekomen voor ons verlof. 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:
• Volgende week, 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.

Reactie Toekomstvisie Bouwen op goede grond

De wijkkerkenraad heeft het antwoord geformuleerd en
verstuurd aan de Algemene Kerkenraad op het rapport
Bouwen op goede grond. De wijkavond van 19 april jl.
heeft geholpen om het antwoord te formuleren. Het antwoord wordt op een later moment gedeeld, maar bevat
op hoofdlijnen:
• Aanpassing voorgestelde visie PGV door benadrukken relatie met Christus (verticale lijn). Ons advies is de
woorden ‘met Christus’ toe te voegen zodat de visie
wordt: “De Protestantse gemeente te Vlaardingen wil
een thuis zijn voor mensen in hun diversiteit en eigenheid die vanuit het geloof in God verlangend uitzien
naar de ontmoeting met Christus en de ander.”
• Behouden van de huidige organisatiestructuur. Dit
wil zeggen behoud van de wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad zodat de eigen identiteit van de
wijkgemeenten behouden blijft. Daarbij zullen om het
vertrouwen in de Algemene Kerkenraad en College
van Kerkrentmeesters te herstellen, leden vervangen
worden waarbij geselecteerd wordt op bestuurlijke
competenties en ervaring. Geestelijke gaven en roeping spelen daarbij ook een rol.
• Het starten van een pioniersplek voor jonge gezinnen
zien wij als bedreiging voor onze wijkgemeente. Dit
zou een ‘amputatie’ van leden onder de 50 jaar kunnen
veroorzaken. Tegelijkertijd zien wij het verlangen naar
een andere manier van kerk-zijn. Daarom hebben wij
opgeroepen om te onderzoeken of samenwerking
mogelijk is tussen onze wijkgemeente en een eventuele pioniersplek.
• Binnen het pastoraat is centralisatie en samenwerking
een kans, maar gemeenteleden in verzorgingstehuizen
moeten altijd een voorkeur kunnen uitspreken voor
een pastorale medewerker uit een bepaalde wijkgemeente.
• Financieel investeren in vernieuwing zien wij als positieve ontwikkeling maar wij adviseren het beleid de
komende jaren zo te wijzigen dat er vanaf 2025 een
begrotingsevenwicht zichtbaar wordt en verdere
ingrijpende maatregelen na 2025 kunnen worden vermeden.

Eindexamen

Wij willen graag met je meeleven als je dit jaar eindexamen
doet van de middelbare school. Stuur even een e-mail of
een appje naar de scriba. Wij wensen je alvast veel succes!

Verder in gesprek over de toekomst?

Op de wijkavond over de toekomstvisie PGV is genoemd
dat het positief zou zijn om vaker met elkaar in gesprek
te gaan over de toekomst van onze wijkgemeente. In de
terugblik vorige week is gevraagd wie hiervoor het initiatief neemt. Tot op heden heeft niemand gereageerd.
Daarom nogmaals de vraag: wie neemt het initiatief tot
het met elkaar in gesprek gaan?

Jeugdweekend

Vanaf woensdagavond 25 mei tot zaterdagavond 28 mei
2022 gaan wij weer op Jeugdweekend! Er zijn al veel aanmeldingen, maar er is nog genoeg ruimte om mee te gaan!
Dit jaar hebben wij iets nieuws je mag namelijk al mee als
je op dit moment in groep 8 zit en na de zomer naar de
middelbare school gaat! Heb je vragen of twijfel je neem
contact op met Lauren, Saskia of Sebastiaan. Inschrijven
kan via www.jeugd-club.nl/jeugdweekend.

Hemels Filmfestival

In de week van 16-20 mei a.s. zal er in de vier PKN-kerken
en de Windwijzer iedere avond een film worden gepresenteerd. In de Grote Kerk -dinsdag 17 mei, om 20.00 uurwordt de film De Uitnodiging gedraaid.
Het is de bedoeling dat je een collega, buur, vriend, klasgenoot, sportmaat enz. uitnodigt om samen met jou te
komen kijken.
Een toegangskaart kost €10,- en is geldig voor 2 personen.
In de kerk ligt een intekenlijst, maar je kan je ook opgeven
bij Theo van Everdingen (t.van.everdingen@solconmail.nl).

Sloten De Dijk

Ondertussen heeft iedereen die recht heeft op een sleutel
van De Dijk èn van wie ik het emailadres heb, een e-mail
ontvangen. Degene die het sleutelformulier digitaal heeft
ingevuld kan de sleutel bij mij thuis ophalen, maar om het
nog makkelijker te maken kan dat ook zondagmorgen in
de kerk na de dienst. Groet, Wouter Vroom

Pastoraat

Afgelopen dinsdag 3 mei mocht onze pastoraal medewerker ds. Bert Scholten weer terug keren uit Nepal. Hij is deze
week weer met zijn werk begonnen.
Mocht u graag een bezoekje van hem ontvangen, laat u dit
dan even aan Peter van der End of Lia van Herpen weten.
Dinsdag en woensdag zijn de werkdagen van de dominee.

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

Gezang 323 vers 1 en 8
Psalm 138 vers 1 en 4 (OB)
Gezang 259 vers 1 en 2
Bijbellezing: Openbaring 1: 1-18
Psalm 118 vers 7 en 8 (OB)
Verkondiging: ‘Pasen op Patmos’
Psalm 119 vers 10 en 66
Gezang 217 vers 1, 2, 3 en 4

