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AgendA erediensten

18/09
10.00

ds. L.J. Scholten, Gouda 
Opening winterwerk

Collecten:
1. Diaconie
2. IZB18/09

17.00
BK

ds. J. van Rumpt, 
Barneveld

25/09
10.00

dr. A.A. Teeuw, 
Ridderkerk

Collecten:
1. GZB
2. PGV25/09

17.00
ds R.F. de Wit,
Rotterdam-Kralingen

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 drin-
ken en elkaar te ontmoeten. 

Bevestiging en herBevestiging
Deze zondagochtend hopen wij Ton van Gilst te bevesti-
gen in het ambt van diaken. Daarnaast zal Dick van Keulen 
herbevestigd worden in zijn ambt van ouderling-kerkrent-
meester. Wij zijn als wijkkerkenraad blij met de toevoeging 
van Ton en de blijvende aanwezigheid van Dick.

Bloemengroet
Vandaag hebben wij twee bloemengroeten,  die in het 
teken staan van meeleven en betrokken zijn met elkaar.
• De eerste is voor Corrie en Jan v.d. Waal. Geen onbe-

kenden in onze gemeente, hun betrokkenheid is nog 
groot naar onze gemeente toe. Wij hopen dat alles 
naar omstandigheden nog goed met jullie mag gaan. 
Hierbij ontvangen jullie van ons allen een hartelijke 
groet met een warme handdruk er bij. Gods Zegen in 
dit alles.

• De tweede groet is voor Jolanda Wildeman. Jolanda 
is nog steeds actief in onze gemeente aanwezig. Van-
daar dat wij het leuk vinden om jou te verrassen met 
onze bloemen. Een hartelijke groet van ons allen en wij 
wensen je alle goeds toe. 

De bloemen zijn verzorgd door Ellen van Kranenburg, en 
zij zullen vandaag door Jantine Kraaiveld en de familie 
Peters bezorgd worden.

overleden
Op woensdag 14 september is ons gemeentelid Bastiaan 
Johannes van Oudheusden overleden. Echtgenoot van To 
van Oudheusden-Van Delden, in de leeftijd van 87 jaar. 
Velen zullen hem herinneren als leraar Duits op het Groen. 
De dankdienst wordt gehouden D.V. maandag 19 septem-

ber om 10.00 in de aula van de begraafplaats Holy. Deze 
zal geleid worden door ds. Bert Scholten. Daarna zal de 
begrafenis plaats vinden. Na de begrafenis is er gelegen-
heid tot condoleren. Wij wensen mevrouw van Oudheus-
den en de kinderen heel veel kracht en sterkte toe in deze 
moeilijke periode.

meeleven
Woensdagnacht  14 september is dhr. Adrie van Putten 
wederom naar het ziekenhuis gebracht vanwege ernstige 
benauwdheid. Ook zat er weer vocht achter de longen.
Dat zijn toch allemaal verdrietige dingen om dit op hoge 
leeftijd steeds opnieuw te moeten doorstaan. Hij moet 
zeker tot maandag 19 september in het ziekenhuis blijven.
Hij ligt nu in het St. Franciscus in Schiedam. Ook voor Corrie 
is het iedere keer weer spannend. Wij wensen jullie samen 
Gods nabijheid toe. 

stArt WinterWerkseizoen
Deze zondagavond is er een strandwandeling voor jong 
en oud in Hoek van Holland. We verzamelen vanaf 19.15 
uur op de grote parkeerplaats aan de Badweg en gaan om 
19.30 uur lopen. Na een wandeling van ongeveer een uur, 
sluiten we af met koffie, thee of warme chocomelk met wat 
lekkers. Om in te schatten hoeveel drinken/koek er meege-
nomen moet worden is het handig dat je je aanmeldt, maar 
dit is niet persé noodzakelijk. App Marjolein (06 22 91 22 60). 
Wil je meerijden? Dan ook even appen. Dat mag ook als 
je plek hebt om iemand mee te nemen. Als het erg slecht 
weer is gaan we een andere keer. Bij twijfel even contact 
met Marjolein opnemen.
Tot zondagavond, Gerard, Jessica, Peter en Marjolein.

WijkBrief septemBer 2022
Aan het begin van een nieuw seizoen wordt op deze 
zondag ook een nieuwe uitgave van Groot Kerknieuws 
gepresenteerd.
In de afgelopen weken zijn door verscheidene mensen uit 
de gemeente artikelen aangeleverd, die samen een mooi 
beeld geven van het reilen en zeilen in onze gemeente; 
een goede informatiebron voor de eigen leden, maar 
zeker ook voor nieuwkomers.
De meeste leden van de gemeente hebben deze wijkbrief 
al via de mailbox ontvangen. Je kunt ten allen tijde de wijk-
brief ook terug vinden en lezen op de website www.gro-
tekerkvlaardingen.nl. En vanaf deze zondag liggen achter 
in de kerk ook een aantal exemplaren in een papieren uit-
gave, die u kunt meenemen voor uzelf of voor een ander. 
Graag wil ik alle mensen, die aan deze wijkbrief hebben 
meegewerkt, bedanken. Ik wens u/jou veel leesplezier.
Met hartelijke groet, de taakgroep Communicatie.



Bevestiging ds. geert vAn meijeren
In de zomerperiode heeft het moderamen samen met 
Geert en Machteld regelmatig overlegd om het overko-
men naar Vlaardingen vorm te geven. Op zondagmiddag 
4 december hopen wij Geert te bevestigen in Vlaardingen. 
Deze datum is in goed overleg gekozen omdat Geert dan 
het kerkelijk jaar in ’s Graveland kan afmaken. Natuurlijk 
hopen wij dat jij bij de bevestiging aanwezig bent. De 
kerkdienst zal in de middag plaatsvinden om alle gasten 
en collega-predikanten de gelegenheid geven hierbij te 
zijn. De gebruikelijke middagdienst om 17.00 uur komt 
deze zondag te vervallen. De week voorafgaand zal Geert 
afscheid nemen in ’s Gravenland.
Geert en Machteld zijn druk bezig met de zoektocht naar 
een geschikte woning in de regio en worden hierbij waar 
nodig geholpen door ons als wijkkerkenraad en het Col-
lege van Kerkrentmeesters. De eerste bezichtigingen 
staan al gepland. Mochten Geert en Machteld in decem-
ber nog niet hun nieuwe woning kunnen betrekken zijn er 
al afspraken gemaakt tussen Vlaardingen en ’s Graveland 
om langer in hun huidige pastorie te blijven wonen.

jongvolWAssenenkring
Aanstaande donderdag 22 September willen we om 
20.00 uur samenkomen op de Dijk. Het onderwerp zal zijn: 
“Wandelen in Genade”, en dat is zeker niet saai.
Heb je nog geen informatie ontvangen over de komende 
meetings en zou je dat wel willen laat het ons even weten. 
Ton: 0648665487 en Arie: 0647770459.

Afscheid grote kerk
In de zomerperiode hebben de moderamina van wijkge-
meente Centrum-West en Grote Kerk een eerste ontmoe-
ting gehad. Naast een kennismaking hebben wij ook de 
eerste onderwerpen besproken voor onze verhuizing 
naar de Rehobothkerk. Volgende week hopen wij elkaar 
opnieuw te ontmoeten.
De verhuizing van kerkgebouw betekent natuurlijk ook 
het afscheid van de Grote Kerk. In de periode vooraf-
gaande aan de verhuizing (vooralsnog gepland vóór Kerst 
2022) willen we verschillende activiteiten organiseren. 
Wij vragen jou om hiermee mee te denken. Waar zou jij 
behoefte aan hebben om goed afscheid te kunnen nemen 
van de Grote Kerk? Laat het weten aan de scriba voor eind 
september.

kerkdienst voor en met Anders BegAAfden
Op zondag 25 september 2022 om 15.00 uur is er in Kerk-
centrum Holy weer een (interkerkelijke) kerkdienst voor 
en met Anders Begaafden te organiseren. Het thema dit 
seizoen is ‘Leren van de dieren uit de Bijbel’. Na de dienst 
drinken wij koffie en thee met iets lekkers. Iedereen is 
WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, 
buren, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden.

WAArheidsvriend
Er liggen weer een aantal Waarheidsvrienden in de kerk
Het thema is  deze keer “Gemeente ben je samen”
Van harte aanbevolen,  Gerrit van der Voet.

pAX vredesWeek 2022
Van 15 t/m 25 september worden er door het hele land 
honderden activiteiten georganiseerd rondom het thema 
‘Generatie Vrede’: van filmavonden tot festivals, van maal-
tijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Hon-
derden verschillende lokale activiteiten komen samen in 
één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig
geluid. Op de website van onze wijkgemeente is het pro-
gramma in Vlaardingen te vinden. In het programma zit 
voor iedereen iets. De stiltekringen (op verschillende 
dagen) zijn aan te bevelen.

Uitnodiging leger des heils
De Vlaardingen band van het Leger des Heils bestaat 115 
jaar! Je bent van harte welkom om op 24 september 2022 
het jubileumconcert mee te vieren. De avond start aan de
Magnoliastraat 41 om 19.30 uur en staat o.l.v. Commissi-
onairs Hans en Marja van Vliet en is m.m.v. Vlaardingen 
band, hobo soliste Inge Clement en Vlaardings Mannen-
koor Orpheus.

liederen en lezing deze morgen
• Op Toonhoogte 146

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U voor hen die mij omringen,
dank U voor wat mij toebehoort.
Dank U voor alle kleine dingen,
ieder vriend’lijk woord.

Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U, Gij kent een ieders taal,
dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan!



• Op Toonhoogte 2
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

• Psalm 92 vers 1, 2 en 3
• Psalm 32 vers 1 en 2
• Psalm 32 vers 3
• Kinderlied: Op Toonhoogte 291

‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij!

• Schriftlezingen: Mattheüs 14: 22-33 en 20:16-20
• Gezang 467 vers 1 en 2
• Verkondiging: ‘Zet je voet op het water’
• Op Toonhoogte 159 vers 1, 2 en 3

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

• Bevestiging ambtsdragers
• Psalm 134 vers 3 (OB)
• Nieuw Liedboek 657 

Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

 Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ‘t licht getild!

Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de 
hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

liederen en lezing deze middAg
• Psalm 68 vers 7 
• Gezang 460 vers 1 en 5 
• Schriftlezing: Klaagliederen 3: 1- 23
• Op Toonhoogte 229 vers 1, 2 en 3
• Verkondiging
• Psalm 116 vers 1, 10 en 11 (OB)
• Gezang 445 vers 3


