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AgendA erediensten

10/07
10.00

ds. G.J. van Meijeren,
‘s Graveland 

Collecten:
1. Diaconie
2. PGV10/07

17.00
ds. P. Vermaat, 
Veenendaal

17/07
10.00

dhr. A. Knoester,
Dimona, Israël 

Collecten:
1. Diaconie
2. Wijkkas17/07

17.00
BK

ds. W.F. Jochemsen, 
Goudriaan 

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. 

gebedsteAm
Vanaf volgende week 17 juli tot en met 14 augustus is er 
i.v.m. met de vakantieperiode geen gebedsteam aanwezig 
na de morgendiensten.

bloemengroet
• Onze eerste groet gaat van morgen naar Jannie en Wim 

Zwaans. Zij waren immers op 30 juni 50 jaar getrouwd. 
We hebben als gemeente via de zondagsbrief kunnen 
lezen dat ze dit een weekje met de kinderen gingen 
vieren. We hopen dat ze ook verrast zijn met felicitaties 
uit onze gemeente. Wij hopen van harte dat de Heere 
jullie nog lang mag sparen in gezondheid, samen met 
de kinderen. Hierbij ontvangen jullie een hartelijke 
groet van ons allen en geniet van de mooie bloemen.

• Graag willen wij mevr. Wil Goedknegt verrassen met 
onze bloemen. Aanstaande vrijdag 15 juli hoopt Wil 
jarig te zijn. Fijn dat wij haar iedere zondag nog mogen 
begroeten in de kerkdienst. Wij wensen je een fijne dag 
toe met allen die je dierbaar zijn. “Door liefde omringd, 
door gebeden gedragen.  Omvat je de Vaders trouwe 
Hand”.

De bloemen zijn verzorgd door Betty Kroon en zondag 
worden ze bezorgd door Tonny Buis en Gerrit van der Voet.

overleden
Op 6 juli is overleden ons gemeentelid mevr. Aagje Adriana 
Mak-Hoek in de gezegende leeftijd van 95 jaar. Haar laat-
ste periode woonde zij in Vaartland. De afscheidsdienst is 
op maandag 11 juli om 10.30 uur bij Matrice Uitvaartbe-
geleiding, Prins Bernhardlaan 121 in Schiedam. ”Nadat wij 
mama herdacht hebben is er gelegenheid tot condoleren 
en zijn wij graag met u samen om herinneringen op te 
halen”. Om 13.30 uur wordt zij begraven op de begraaf-
plaats Holy. De afscheidsdienst is ook te volgen via www.
matricestreaming.nl/mak. 

benoeming tot diAken
De wijkkerkenraad is blij om mede te delen dat Ton van 
Gilst zijn benoeming tot het ambt van diaken heeft kunnen 
aanvaarden. Gemeenteleden hebben tot vrijdag 15 juli de 
gelegenheid eventuele bezwaren tegen de bevestiging 
van Ton in te dienen bij de scriba. Na de zomervakantie 
hopen wij de bevestigingsdienst te plannen.

beroepingswerk
kennismaking
Zaterdag is de Beroepsbrief door Cor Spee, Anneke van 
Keulen en Sebastiaan Vogel overhandigd aan ds. Geert 
van Meijeren. Zondagochtend hoopt ds. Geert van Meije-
ren in onze wijkgemeente voor te gaan. Aansluitend is er 
tijdens de koffie en thee gelegenheid Geert en Machteld 
te spreken. Hoe dit vorm krijgt hoor je aan het einde van 
de kerkdienst. 
Op woensdag 13 juli zullen Geert en Machteld per fiets 
nader kennismaken met Vlaardingen. Later op de middag 
volgt een bezoek aan de Rehobothkerk, een kennismaking 
met collegapredikanten en kerkelijk werkers, een ontmoe-
ting met het college van kerkrentmeesters en ’s avonds 
een diner met een afvaardiging van gemeenteleden. Op 
deze manier hopen wij in deze volle dag een goed beeld 
te geven van wie wij als gemeente zijn. 

Laat van je horen!
Een periode waarin een beroep uitgebracht wordt - en 
helemaal als meerdere beroepen uitgebracht worden - 
is een spannende periode, voor zowel de predikant, zijn 
gezin als de wijkgemeenten (roepende wijkgemeente 
en de huidige wijkgemeente van de predikant). Daarom 
vragen wij jou om mee te leven. Dit kan door een berichtje 
te sturen naar familie Van Meijeren via gjvanmeijeren@
gmail.com, of per postadres Noordereinde 12, 1243JG  
’s-Graveland. Wij vragen ook om Geert, Machteld en hun 
kinderen Sara en Casper mee te nemen in je gebed.
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scribA Afwezig
Tot 1 augustus a.s. is de scriba afwezig. Aanspreekpunt 
voor zaken rondom kerkdiensten en wijkkerkenraad is 
de komende weken Roel van Keulen. Hij is bereikbaar via 
het e-mailadres van de scriba of bij dringende zaken via 
06-28204885. Voor het beroepingswerk van de predikant 
is ouderling Cor Spee het aanspreekpunt. 

bedAnkt
De wijkkerkenraad wil Cees Vermaat, Esther Heijndijk, Bas 
Gravendeel, Tineke Zeilstra, Arie van Keulen en Ton van 
Gilst hartelijk bedanken voor het initiatief dat zij hebben 
genomen op het verder met elkaar in gesprek gaan over 
de toekomst.

vAkAntie bijbel club
Op 11, 12 en 13 juli is er van 10.00 - 12.00 uur Vakantie Bijbel
Club in de Maranathakerk in Vlaardingen. Het thema 
is: Alles Andersom! Kinderen in de basisschool leeftijd 
zijn van harte welkom om mee te doen. Iedere ochtend 
wordt afgesloten met een lunch. De VBC is een initiatief 
van de Maranathakerk Vlaardingen en de Volle Evangelie 
Gemeente Vlaardingen (VEG). Meer informatie op www.
maranatha-kerk-vlaardingen.nl

kikA
Ook dit jaar hoop Marco Kesseboom met zijn prestatie 
tijdens de Nijmeegse Vierdaagse weer geld in te zamelen 
voor KiKa. Natuurlijk willen wij hem hierbij ook weer steu-
nen: https://www.actievoorkika.nl/marco-goes-for-kika-
tijdens-de-nijmeegse-4-daagse-2022
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liederen en lezingen deze morgen
• Op Toonhoogte 200

Kom, o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen
met de eng’len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.

Ik mag zijn in uw nabijheid
door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep
en Hij kocht mij door genade
met zijn bloed, dat redding biedt!
(Refrein)
Kom, o bron, kom, o God. 
Kom geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt:
kom, o bron van zegening.
(2x)

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,
‘t is genade onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden,
wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren,
zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren
tot ik U ontmoet, mijn Heer!
(Refrein)

Kom, o bron van zegeningen ... (couplet 1)

• Psalm 42 vers 1, 4 en 7
• Psalm 119 vers 13 en 14
• Kinderlied: Op Toonhoogte 482

Dank U voor de wond’ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.

(Refrein)
Dank, dank, dank 0 Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)

Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
(Refrein)

Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)

• Schriftlezingen: Genesis 6: 5-14, 8: 14-22, 9: 12-21
• Gezang 250
• Preek
• Op Toonhoogte 299

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

(Refrein)
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
(Refrein)

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
(Refrein)

• Gezang 479 vers 1, 3 en 4

liederen en lezing deze middAg
• Gezang 463 vers 1, 2 en 3
• Psalm 33 vers 2
• Psalm 33 vers 8
• Schriftlezingen: Psalm 40: 1-6 en Mattheüs 13: 47-52  
• Psalm 8 vers 1, 5 en 6
• Preek: “Hoe komt er (weer) muziek in ons leven?”
• Psalm 98 vers 2 en 3 (OB)
• Gezang 290 vers 1, 5 en 6


