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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.

PINKSTERCOLLECTE GZB
Deze collecte is bestemd voor Zendingswerk in Libanon. Dit
land is praktisch failliet met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen
en de gevolgen van de enorme explosie in Beiroet. In deze
schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De
GZB heeft daar 5 Zendingswerkers o.a. in de kinderopvang en
vrouwenhulp, in het medische werk en bij de theologische opleiding. Een folder zal worden uitgedeeld. Jong en oud hebben
de mogelijkheid om mee te helpen in de komende Pinkstercollecten op 5 juni in de komende kerkdiensten of op bankrekening NL43 INGB 0003 9739 18 ten name van Geref. Zendingsbond Vlaardingen.
De GZB-commissie.

Liederen en lezingen deze morgen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzang:
Ps. 67: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:
Ps. 118: 9 en 10
Geloofsbelijdenis: zondag 20 HC
Zingen:
Ps. 66: 1 en 7
Lezing form. HA 1e deel
Zingen:
OTH 135: 1, 2 en 3
Gebed om de HG
Kindermoment
OTH lied 439

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schriftlezing: Johannes 20:19-23
Handelingen 2: 1-13 en 37-41
Zingen:
Gezang 242: 1, 6 en 7
Preek Thema: “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen!”
Zingen:
Gezang 477: 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Slotzang:
Gezang 456: 1, 2
Zegen
Gezang 456: 3

BLOEMENGROET
Vandaag gaat onze eerste groet naar Marlies en Wouter Nagel en hun kinderen. Zo we allemaal weten, is het hele gezin
weer een poosje met verlof in Vlaardingen, dus ook in ons
midden.
Op deze manier willen wij onze betrokkenheid aan hen laten
zien. Geniet nog lekker van het verlof met allen die jullie lief
zijn. Hierbij ontvangen jullie van ons allemaal een hartelijk
groet en nog een fijne tijd hier. Alle goeds toe toegewenst.
De tweede groet is voor Annie de Kok – Brons.
Jammer genoeg kan Annie niet meer gebruik maken van onze
kerkdiensten, dat brengt ook de leeftijd mee.
Wel fijn dat zij het naar haar zin heeft, waar zij nu woont. Dat
kan ook niet anders dan met nog drie gemeenteleden bij elkaar. Annie, zo mag je van ons een hartelijke groet ontvangen.
En Gods zegen toegewenst.
De bloemen zijn verzorgd door Betty Kroon en zondag zullen
ze door Petra Rietveld en Centine van de Sar bezorgd worden.

BEDANKT.
Hartelijk dank voor de bloemen en felicitaties die ik mocht
ontvangen ter gelegenheid van mijn 80 ste verjaardag. Mvg
Arie Breijer

IN HERINNERING …
Alweer drie maanden geleden hebben we met elkaar afscheid
genomen van onze moeder, (super) oma, zus en vriendin Abra
Trouwborst-Voets, in leven getrouwd met Kees Trouwborst.
Na een kort ziekbed hebben we haar los mogen laten in een
vast vertrouwen, wetend dat ze op haar bestemming is.
Tot aan haar overlijden was ze vol liefde en medeleven en dit
beperkte ze niet tot alleen de familiekring. Dit is hoe we haar
blijven herinneren.
In de vele berichten, kaarten, appjes en telefoontjes die we
hebben ontvangen sprak een enorme betrokkenheid en liefde
naar onze moeder en (super) oma. Dit heeft ons zeer geraakt
en getroost. De persoonlijke verhalen die met deze berichtjes
mee zijn gekomen heeft een mooi inzicht gegeven in wie ze
was en ons een schitterend schilderij aan herinneringen

nagelaten. We danken jullie voor alle zorg, gebeden, liefde en
aandacht die we hebben ontvangen voor en na haar overlijden. Abra leeft voort in onze harten en gedachten.
Hartelijke groeten, Jedidja & Lennard de Rijke-Trouwborst,
Pauline & Johan Trouwborst-Trouwborst, Ivan & Jeanette
Trouwborst-Berckenkamp en Leendert & Ellen TrouwborstMasselink en klein- en achterkleinkinderen.

PINKSTERDIENST
Op eerste Pinksterdag is de gezamenlijk PGV Pinksterdienst in
de Grote Kerk. Hier bij je natuurlijk van harte welkom. Parralel
organiseert onze wijkgemeente een kerkdienst in de Bethelkerk.

PINKSTERGETUIGENIS
Een aantal jaar geleden kwam mijn schoonvader in een verpleeghuis terecht vanwege dementie en een dwarslaesie. Elke
zaterdag gingen mijn man en ik erheen. Ik had het op mijn
hart om ter plekke voor hem te bidden. Dat vond ik spannend.
Mijn schoonouders gingen wel naar de kerk, maar ik wist niet
of ze Jezus als hun Redder en Heer kenden. Elke zaterdag
dacht ik: ik heb het idee dat God van mij vraagt dat ik daar
voor hem bid. En elke zaterdag zag ik er tegenop en bad ik
uiteindelijk niet voor mijn schoonvader. Na maanden zei ik tegen God: het lukt mij niet, ik ga het niet doen. De zaterdag
erop ging ik heel ontspannen naar het verpleeghuis. De druk
was van de ketel. Tijdens het bezoek kreeg ik het verlangen
om te bidden en heb ik inderdaad voor mijn schoonvader gebeden. Achteraf was het alsof God zei: jij kunt het niet, maar
door mijn heilige Geest geef Ik je de kracht om te doen wat Ik
wil. Het was misschien wel de eerste keer dat ik iets begreep
van het verschil tussen iets in je eigen kracht doen of door de
kracht van de heilige Geest. De week nadat ik voor mijn
schoonvader bad, kregen we een telefoontje dat hij was overleden. Dat ervoer ik als genade: dat God me net voor dat moment liet zien dat ik het op eigen kracht niet ging redden en
dat Hij mij uitnodigde om het mét Hem te doen. God nodigt
ons uit om heel ons leven mét Hem te leven, om voor Hem te
leven in volledige afhankelijkheid van Hem. Dat zou ik graag
meer willen leren. Het mooie is natuurlijk dat God ook wil dat
ik dat leer en dat ik me ook daarvoor tot Hem mag wenden.
Namens, Sanne van Nieuwenhuizen

VIERING HEILIG AVONDMAAL
In de ochtenddienst van 12 juni a.s. zal het Heilig Avondmaal
gevierd worden. Mocht je belemmeringen ervaren om in de
kerk of thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal kun je
dit aangeven bij de scriba. Het kan namelijk zijn dat bij jezelf
of binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die jou ervan
weerhouden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Het
moderamen kan dan een ‘Censura Morum’ starten wat gebruikt kan worden om deze situaties te bespreken met de
wijkkerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan
het Heilig Avondmaal deel te nemen worden weggenomen.

TERUGBLIK JEUGDWEEKEND
Met Hemelvaart hebben we met een groep van 48 jonge
mensen genoten van het Jeugdweekend. In de ochtenddienst

van 12 juni zullen wij een kleine terugblik geven en een lied
met jullie zingen. Tot snel!

LITURGIE MIDDAGDIENST:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introïtus Psalm 67:1 en 2 (NB; LvdK)
Stil gebed
Votum
Aanvangstekst Psalm 132:11
De HEERE heeft David in waarheid gezworen,
en Hij zal daar niet van afwijken:
Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon
zetten.
Samenzang
LvdK Gez. 230: 1 en 2;
Geloofsbelijdenis
Samenzang
Psalm 48:6 (OB)
Gebed
Schriftlezing
NT Handelingen 2:1-4, 22-42
Samenzang
LvdK Gezang 328:1;
Preek
Hij handelt! Wij handelen!
Samenzang
Psalm 133:3 (OB)
Gebed
Dankzegging en voorbede;
Samenzang
Psalm 150: 1 en 2 (NB; LvdK)
Zegen

OTH 135: ER KOMEN STROMEN VAN ZEGEN
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods Woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refr.:
Stromen van zegen komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn.
Er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ons voortdurend, o Heer!

OTH 439: DOOR DE KRACHT
Refr.:
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest,
Door de krach, door de kracht van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn en die is geweest.
Vieren wij het Pinksterfeest.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Hij is het waard !
Als ik zing halleluja dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard !

