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Agenda erediensten
28/08 ds. D.M. van de Linde,
10.00 Rotterdam
28/08 ds. J.J. Steketee,
17.00 Zwijndrecht

Collecten:
1. Diaconie
2.Plaatselijk
jeugdwerk

04/09 ds. J.S. Heutink,
10.00 Katwijk aan Zee
Voorbereiding H. A.

Collecten:
1. Project 10 27
2. PGV

04/09 ds. C.J. Overeem,
17.00 Woerden
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 van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Terugblik Kerkterras 2022

We mogen terugblikken op een mooie samenkomst
vorige week zondagochtend in het Oranjepark. Mocht je
deze kerkdienst gemist hebben is de opname terug te zien
op onze website.

Bloemengroet
•

Zondag 28 augustus 2022
Jaargang 15 nummer 35

Onze eerste groet gaat naar mevrouw G.C. Broek Bovenberg. Zij mocht 14 dagen geleden haar intrek
nemen in haar nieuwe huis in Uitzicht. Op 3 mei werd zij
vanuit haar huis op de Surinamesingel naar het ziekenhuis gebracht. Daarna verbleef zij een hele lange tijd in
Aafje Schiehoven. We zijn heel dankbaar dat mevrouw
Broek nu weer in ons midden mag zijn. Wij hopen van
harte dat u zich ook gauw thuis mag gaan voelen. Zo
willen wij u verrassen met onze bloemen vanuit de
gemeente Grote Kerk. Daarbij doen wij u een hartelijke
groet toe komen. En wij wensen u Gods nabijheid toe.
• De tweede groet is voor mevrouw Hannie van de Veer
-van der Kooij. Op woensdag 31 augustus hoopt Hannie
haar verjaardag te mogen vieren. Zij mag de gezegende leeftijd van 80 jaar bereiken. Wij als gemeente
willen je daar alvast van harte mee feliciteren en een
blijde dag toe wensen met Cees en de kinderen. Wij
hopen van harte dat de Heere er nog vele jaren aan toe
wil voegen.
De bloemen zijn verzorgd door Betty Kroon en zij zullen
zondag bezorgd worden door Cees Vermaat en de familie
Stijnen.

Meeleven

Wij als gemeente willen heel graag meeleven met
mevrouw W. Sneep-de Bruijne. Op dinsdag 16 augustus is
haar zoon Cornelis Pieter (Kees) die in België woont, op de
jonge leeftijd van 60 jaar overleden aan een aneurysma.
Wat een verdriet voor de hele familie. In het bijzonder voor
mevrouw Sneep om op hoge leeftijd een kind te moeten
verliezen. Er is gevraagd of wij met haar mee willen leven
en dat kunnen wij doen door haar een kaartje of bemoedigend briefje te sturen. Wij wensen u heel veel sterkte in
dit verdriet. “De Heere zal er zeker voor u zijn.”

Kinderdienst

De schoolvakanties zijn voorbij. Dit betekent dat er vanaf
deze zondag weer kinderdienst is!

Openingsactiviteiten winterwerk - Save the date!
•

Op zondag 18 september is er om 19.30 uur een strandwandeling in Hoek van Holland.
• Op zaterdag 1 oktober is er -net als vorig jaar- van
12.00 tot 14.00 uur een picknick in het Oranjepark. Bij
slecht weer wijken we uit naar de Dijk.
Nadere informatie volgt.

Vrouwenochtenden Zij & zij

Het komende seizoen willen we samen God zoeken: we
zingen en bidden samen en gaan met elkaar in gesprek
n.a.v. een overdenking. Wij hebben er ontzettend veel zin
in! Haken jullie aan? De data:
• di 30 en wo 31 aug
Zij dankt
• di 13 en wo 14 sep
Zij is moedig
• di 27 en wo 28 sep
Zij vertrouwt
• di 11 en wo 12 okt
Zij volhardt
Van 9.30 - 10.30 uur in De Dijk.
Kun je oppassen op een van deze dagen? Graag! Dan
kunnen jonge moeders ook aansluiten. Neem contact op
via zijontmoet@gmail.com.

Afscheidsdienst ds. Guus Fröberg

Op zondagochtend 4 september om 10.00 uur a.s. nemen
Guus Froberg (emiritaat) en zijn vrouw Nelleke afscheid
van wijkgemeente Ambacht Oost en de Protestantse
Gemeente Vlaardingen. Mocht je deze kerkdienst willen
bijwonen kun je je aanmelden via scriba@ambachtoost.nl.

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 302
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
(Refrein)
Loof de Heer, o mijn ziel.
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

•

Op Toonhoogte 305
(Refrein)
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
(2x)
Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
AI wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.
(Refrein)
Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
AI wat vernederd is,
verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.
(Refrein)

•
•
•

Psalm 100 vers 1 en 2
Psalm 100 vers 3 en 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 523
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart,
met mijn hele ziel, mijn hele verstand.
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf,
als ik ga of sta, of wacht op zijn ja...
Ik zal de Here God lief hebben met mijn hele hart.

•
•
•
•
•

Lezing: Johannes 10: 1-16
Gezang 326 vers 1, 2 en 5
Verkondiging
Gezang 169 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm 72 vers 1 en 7

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

Psalm 138 vers 1 en 2
Gezang 289 vers 3, 4 en 5
Gezang 444 vers 1, 2 en 3
Schriftlezing: Lukas 16: 10-18
Gezang 465 vers 1 en 4
Verkondiging
Psalm 119 vers 49 en 55
Psalm 138 vers 3 en 4

