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Agenda erediensten
12/06
10.00
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17.00
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prop. J. Schneider,
Woudrichem

19/06
17.00
BK

Prop. H. Russcher,
Henrik Ido Ambacht
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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.
Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te
drinken en elkaar te ontmoeten.

Viering Heilig Avondmaal

In de ochtenddienst vieren wij met elkaar het Heilig
Avondmaal. Als wijkkerkenraad hebben wij afgelopen
week besloten weer de mogelijkheid te geven dit aan
tafel met elkaar te vieren. Omdat de corona-besmettingen weer toenemen vinden wij het niet verantwoord uit
dezelfde schaal te eten en uit dezelfde beker te drinken.
Daarom zullen wij nog de inmiddels gebruikelijke persoonlijke doosjes voor je klaar zetten.
Hoe ziet de viering eruit?
Bij binnenkomst neem je een doosje met brood en wijn (of
druivensap) mee naar je zitplaats. De ouderlingen zullen
gemeenteleden aan tafel uitnodigen, maar je bent ook van
harte welkom om vanaf je zitplaats het Heilig Avondmaal
mee te vieren. Je kunt dan bij de eerste tafel het brood en
de wijn gebruiken. Ook thuis ben je natuurlijk van harte
welkom om het Heilig Avondmaal mee te vieren. De handreiking is nog steeds te vinden op de website.

te werken - hun levensonderhoud kunnen financieren.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die hen periodiek
financieel willen steunen. Heb je hier vragen over, neem
dan even contact op met iemand van de thuisfrontcommissie (Sebastiaan Vogel, Wouter Vroom of ondergetekende). Namens de thuisfrontcommissie, Theo van Everdingen.

Geslaagd!

Wij feliciteren Laurens van Rossem, Rosalie Stijnen en
Rozemarijn Vroom van harte met het behalen van hun
middelbare schooldiploma! Geniet van jullie welverdiende
vakantie en veel succes met jullie verdere studieloopbaan!

Bloemengroet
•

Onze eerste groet gaat naar Elise en Ian Wielaard. Het
zijn twee jonge mensen uit onze gemeente. Een enkel
keertje laat Ian zijn muzikale kunsten op onze vleugel
horen tijdens de dienst. Het is altijd heel fijn om jonge
mensen te hebben die mee helpen op hun eigen terrein in onze gemeente. Maar Elise, ze zijn ook voor jou,
hoor. Geniet er samen van, zo ontvangen jullie een
meelevende groet van ons allemaal en wij wensen
jullie alle goeds toe.
• De tweede groet is voor geen onbekende, ook zij heeft
heel veel betekend in de gemeente. Samen met haar
man heeft ze vele jaren gekosterd in de Vredeskerk. Nu
weten we dat we het over mevrouw Leny Borsboom
- van Toor hebben. Leny wordt heel fijn verzorgd in Uitzicht. Het is ook goed dat de gemeente die haar zo lief
was, op deze manier aan haar denkt. Zo ontvang je van
ons allen een hartelijke groet, met een warme handdruk. Gods zegen toegewenst in dit alles.
De bloemen worden verzorgd door Marleen Simons en ze
zullen zondag bezorgd worden door Mar de Bruijne en Lia
Castro - Mata.

Meeleven
•

Avondmaalscollecte

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het werk Wouter
en Marlies Nagel. Zij zijn met hun twee kinderen sinds 5
jaar als vrijwilliger werkzaam voor de MAF. Eerst 4 jaar in
Zuid-Soedan en sinds 1 jaar in Madagaskar.
Wouter werkt als piloot voor de MAF, Marlies werkt als verloskundige in een ziekenhuis in de hoofdstad Antananarivo. Als thuisfront voor Wouter en Marlies zorgen wij o.a.
voor de financiën zodat zij hun goede werk daar kunnen
doen. Door financiële steun van een trouwe achterban
lukt dat, al teren we wel in op de buffer die we hebben
opgebouwd. Maandelijks komen we ca. € 1.000 te kort. Uw
en jouw gift bij het avondmaal maakt het mede mogelijk
dat we de komende drie jaar - zo lang hopen zij daar nog

•

Op dinsdag 7 juni is Izaäk van den Berg geopereerd
aan zijn heup. Alles is naar wens gegaan en hij mocht
woensdagmiddag 8 juni alweer naar huis. Nu moet
hij gaan revalideren, wij hopen van harte dat ook dit
voorspoedig mag verlopen. Wij wensen je veel sterkte
in alles.
Dhr. A. van Voorden uit Schiedam mocht na een verblijf
van enkele weken “De Marnix” weer verlaten. Hij is daar
na een ziekenhuis opname geweest om te herstellen
van een hartaanval. Wij wensen u veel kracht en sterkte
toe in dit alles.

Overleden

Op dinsdag 7 juni is plotseling uit ons midden weggenomen Kornelis Jacobus van Zanten, in de leeftijd van 87 jaar.
Echtgenoot van Corrie van Zanten - de Juncker. De dienst
van Woord en gebed wordt gehouden D.V. maandag
13 juni om 13.30 uur in het rouwcentrum, Willem de Zwijgerstraat 36a in Maassluis. Aansluitend vindt de begrafenis
plaats op de gemeentelijke begraafplaats op nummer 36.
Daarna is er gelegenheid tot condoleren. Ds. H. Habekotté
zal de dienst leiden. Wij wensen mevrouw van Zanten en
de familie veel kracht en sterkte toe. De Heere is u nabij.

Jubileum

Voor Willemijn en Ed van de Kooij is zaterdag 18 juni een
heuglijke dag waar ze nu al naar uitkijken. Ze hopen dan
25 jaar getrouwd te zijn. Heel bijzonder na zo’n moeilijke
en heftige periode in hun leven door de corona, dit nu te
kunnen vieren. Alle lof aan Hem! We zullen ze in de volgende Zondagsbrief feliciteren met dit jubileum. Maar
u kunt hen deze week wel met een kaart feliciteren. Het
adres is: Burgemeester Kieboomlaan 11 3135 WS.

Dank

Wij willen graag de gemeente bedanken voor de hartelijke
belangstelling die wij hebben ervaren vóór en na de operatie van Izaäk. Veel telefoontjes en kaarten mocht hij ontvangen, dat heeft ons goed gedaan. Met een vriendelijke
groet van Ida en Izaäk van den Berg.

Beroepingswerk

Het is alweer een tijdje stil rond het beroepingswerk
voor een nieuwe predikant. Dit betekent niet dat er niets
gebeurt. Wij verwachten volgende week een update te
kunnen geven.

Bouwen op goede grond

Een aantal weken geleden hebben we als gemeente een
avond gesproken over het rapport van de PGV, “Bouwen
op goede grond”. Er is die avond aangegeven dat men
hier nog graag met elkaar over door wil praten. We hopen
hier op zondagavond 3 juli gezamenlijk een vervolg aan
te geven in De Dijk van 19.30 tot 22.00 uur. We willen
iedereen, jong en oud, uitnodigen om dan met elkaar in
gesprek te gaan. In het gesprek willen we de toekomst
van onze wijkgemeente bespreken. Samen hopen we die
avond in te gaan op een aantal thema’s rondom die toekomst en het gemeente-zijn. Kom je ook? Tot dan!
Bas, Tineke, Esther, Cees, Arie en Ton

De vervolgde kerk

Het is vandaag Zondag voor de vervolgde kerk. Bij de uitgang vindt u een krant van Open Doors en andere organisaties waarin u hierover kunt lezen, neem er dus a. u. b. een
exemplaar mee. Laten we onze zusters en broeders niet
vergeten!

Terugblik Jeugdweekend

Rond Hemelvaartsdag hebben we met een groep van 48
jonge mensen genoten van het Jeugdweekend. In de ochtenddienst zullen wij een kleine terugblik geven en een
lied met jullie zingen. Tot dan!

Voorbeden

Gebedspunten voor de voorbeden kunnen worden doorgegeven aan Lia van Herpen, bij voorkeur vóór zaterdagavond. Vanaf deze zondag kan ook het voorbedenboek
weer gebruikt worden. Deze zal bij binnenkomst op de
tafel liggen bij de Zondagsbrief en wordt door een ambtsdrager net voor de start van de dienst naar de consistorie
meegenomen.

Kerkterras: Vrijwilligers gezocht!

Op zondagochtend 21 augustus hopen wij weer met een
groot deel van de Vlaardingse kerken het Kerkterras te
vieren. Een gezamenlijke kerkdienst op het terrein van
het Zomerterras in het Oranjepark in Vlaardingen met
als voorganger dit jaar ds. Hugo Habekotté en muzikale
medewerking van de Leger des Heils Vlaardingen band en
het koor en muzikale combo Impuls van Pax Christi.
Om dit mogelijk te maken zijn wij dringend op zoek naar
vrijwilligers (geen leeftijd vereisten) voor de volgende
taken:
• Opbouw terrein omstreeks 8.30 uur (stoelen en banken
klaarzetten)
• Verwelkomen bezoekers en liturgieën uitdelen
• Collecteren
• Koffie en thee schenken na afloop
• Afbouw terrein (stoelen en banken opruimen)
Meldt je voor 22 juni a.s. aan via e-mail of WhatsApp bij
de scriba.
Mocht je willen meezingen bij het koor Impuls dan is dit
ook mogelijk. Meldt je dan voor 20 juni a.s. aan bij de dirigent Dick Nels via djnels@live.nl. Er wordt drie keer gerepeteerd op: 22 juni, 29 juni en 17 augustus. Er is i.v.m. de
ruimte op het podium maar een beperkt aantal plaatsen
in het koor beschikbaar.

Groot Kerknieuws #17 - september 2022

In september verschijnt er een nieuw wijkblad (Groot Kerknieuws). Van elke activiteit en alle onderwerpen komt in
dit bulletin de meest actuele informatie voor het nieuwe
seizoen. We willen aan de gemeente [in het bijzonder zij
die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit
binnen de gemeente een oproep doen voor het aanleveren van kopij, die in dit wijkblad kan worden opgenomen.
Wanneer je een artikel wilt plaatsen, dan graag aanleveren
uiterlijk vóór donderdag 18 augustus a.s. Het liefst digitaal
naar c.wielaard@planet.nl of anders op papier bij Cock
Wielaard.

Liederen en lezing deze morgen
•

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Op Toonhoogte 249
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Vul ons met uw Heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
leder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer. (2x)
•
•
•

Psalm 63 vers 1 en 2
Psalm 63 vers 3
Kinderlied Op Toonhoogte 565
(Refrein)
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!

Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig
Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij.
(Refrein)
Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
(Refrein)
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
‘Ik ben bij jou als je maar gelooft.’
(Refrein)
•
•

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Jongeren delen iets over het jeugdweekend
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

•
•
•
•
•
•
•

Gezang 328
Prediking: ‘het wezen van de (Pinkster)gemeente’
Psalm 119 vers 66
Avondmaalsformulier
Gezang 358 vers 1 en 2
Bij de viering: Gezang 358 vers 3, 4, 5 en 6
Psalm 103 vers 1 en 2

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

Gezang 220 vers 8
Psalm 31 vers 7 en 16
Gezang 296 vers 2
Lezing: Handelingen 11: 19-30
Psalm 86 vers 3 en 4
Preek
Gezang 316 vers 1, 2 en 4
Psalm 96 vers 1 en 3

