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Agenda erediensten
25/09 dr. A.A. Teeuw,
10.00 Ridderkerk
25/09 ds R.F. de Wit,
17.00 Rotterdam-Kralingen
02/10
10.00

ds. K. Timmerman,
Schoonhoven

02/10
17.00

ds. A. Markus, Rotterdam

Collecten:
1. GZB
2. PGV
Collecten:
1. Diaconie
2. CIS

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.

Bloemengroet

Ook deze week staan de twee bloemengroeten in het
teken van meeleven en betrokken zijn met elkaar.
• De eerste is voor mevr. A. van Gameren. Gezien uw
hoge leeftijd is de kerkgang minder mogelijk. Vandaar
dat het fijn is dat wij als gemeente u niet vergeten. Zo
willen wij u vandaag verrassen met onze bloemen.
Tevens willen wij u graag de hartelijke groeten doen
toekomen. Gods zegen toegewenst!
• De tweede groet is voor de familie W. Los (Willy en
Bert). Ook geen onbekenden in onze gemeente, dhr.
Los heeft veel betekend voor de gemeente, velen
hebben een fijne herinnering aan hem. Wij hopen dat
het naar omstandigheden goed met u beiden mag
gaan. Hierbij ontvangt u een hartelijke groet van ons
allen. Gods zegen in dit alles toegewenst!
De bloemen zijn verzorgd door Tineke Rietdijk en vandaag
zullen zij bezorgd worden door Joke Korving en Marjolein
Vroom.

Meeleven
•

•
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Dhr. Adri van Putten ligt vanaf 14 september al in het
ziekenhuis. Ze zijn nog bezig met het onderzoeken
waar de benauwdheid vandaan komt. Ze kijken nu
naar het hart. Bij elkaar genomen is het erg verdrietig
dit opnieuw te moeten mee maken. Ook voor Corrie is
het niet gemakkelijk. Wij wensen jullie veel sterkte toe.
De Heere is jullie nabij.
Mevrouw S.C. Riedé is deze week ook opgenomen in
het ziekenhuis. We hebben daar niet zoveel informatie
van gekregen. Misschien is volgende week wat meer
over haar situatie bekend.

Dank

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen en het
meeleven. Je mag weten dat je er bij hoort niet alleen de
bloemen, maar ook de ontmoeting met het gemeentelid
die de bloemen brengt. Het ouder worden geeft beperkingen, maar ik ben dankbaar dat ik samen met Corry de
hulp en nabijheid van de Heere God mag ervaren. Met een
hartelijke groet, Corry en Jan van der Waal.

Start Winterwerkseizoen -wees er bij!

Na een succesvolle aftrap met de strandwandeling willen
we op zaterdag 1 oktober van 12.00 tot 14.00 uur gaan
picknicken in het Oranjepark (locatie zomerterras). Wij
zullen voor brood en beleg zorgen, neem zelf wat te drinken mee en een stoel of kleedje om op te zitten. Er staan
een aantal vaste bankjes voor diegenen die geen stoel
kunnen meenemen. Wil je iets lekkers te eten meenemen
om te delen, geef het dan door aan Gerard (06-49608704).
Bij slecht weer wijken we uit naar de Dijk.
Om een idee te hebben op hoeveel mensen we kunnen
rekenen willen we jullie vragen om in te schrijven via het
inschrijfsysteem op de Grote Kerk website. Dit kan tot donderdagavond 19.00 uur. Wil je je last-minute aanschuiven,
app dan even naar Gerard. Wanneer we vanwege slecht
weer uitwijken naar de Dijk dan kunnen we dat ook via de
inschrijvingen laten weten.
Tot zaterdagmiddag! Jessica van Koppen, Marjolein
Vroom, Peter van Leeuwen en Gerard van Delft.

Gezocht

De vrijdagavondclub is met spoed op zoek naar minimaal
drie nieuwe enthousiaste mensen die op vrijdagavond een
avond voor kinderen tussen 9 en 12 jaar willen leiden. De
avonden starten wij met een verhaal uit de Bijbel en praten
met elkaar over actuele onderwerpen. Hierna volgt een
leuke en gezellige activiteit. Denk aan bingo, krantenquiz
of knutselen. Heb je interesse of vragen? Mail dan vóór 8
oktober naar Ellyne Trouwborst-Rietveld (ellynerietveld@
hotmail.com) of stuur een appje naar +31614915782.

Bazuinenfeest

A.s. maandagavond 26 september om 19.30 uur vieren
we in Vlaardingen het Bazuinenfeest. Je bent van harte
welkom in de Grote Kerk om dit mee te vieren. Het feest
krijgt de vorm van een zang- en gebedsdienst, waarin we
samen uitkijken naar de spoedige wederkomst van Christus. Muzikale medewerking zal verleend worden door
organist Aad Zoutendijk en de Vlaardingenband van het
Leger des Heils. Tot maandag!

Afscheid Grote Kerk

(vrouwen)
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

De verhuizing van kerkgebouw betekent natuurlijk ook het
afscheid van de Grote Kerk. In de periode voorafgaande
aan de verhuizing (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 nemen van de Grote Kerk? Laat het
weten aan de scriba voor eind september.

(allen)
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Waarheidsvriend

Het themanummer “Gemeente ben je samen” van 15 september van de Waarheidsvriend ligt vandaag wel in de
kerk. Op de informatietafel liggen ook de nieuwste flyers
hoe je abonnee kunt worden (natuurlijk ook digitaal).
Zoals bekend wordt er als je abonnee bent zo nu en dan
een themabrochure meegestuurd. Daarom zijn ook nog
wat oude nummers van de brochure “De Bijbel en ik” van
ds. Tramper neergelegd. Gerrit van der Voet

(mannen)
Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
(allen)
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Kerkdienst voor en met Anders Begaafden

Vanmiddag om 15.00 uur is er in Kerkcentrum 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.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Liederen en lezing deze morgen
•

•

Op Toonhoogte 316
Heerlijk is uw naam,
heerlijk is uw naam,
hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is uw naam.
Jezus, Jezus.
Heerlijk is uw naam.
Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus.
Heilig Lam van God.

Psalm 16 vers 3 en 4
Palm 25 vers 6
Kinderlied: Op Toonhoogte 455
Jozef zoekt zijn grote broers,
alle tien zijn ze jaloers,
op zijn jas en op zijn dromen,
als ze Jozef aan zien komen,
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.

Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus.
Waardig bent U, Heer.

Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

Op Toonhoogte 199
Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

•
•
•

Farao hoog op zijn troon
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.
God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
en het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
‘t volk van Israël in stand.
•
•
•
•
•

Gezang 432 vers 1, 2 en 3
Lezen: Hebreeën 9: 11-17
Verkondiging: ‘De dood van de Testamentmaker’
Psalm 105 vers 4 en 5 (OB)
Gezang 440 vers 1 en 4

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

Psalm 92 vers 1 en 2
Psalm 84 vers 3 en 4
Schriftlezing: Genesis 11:27-12:9 en Hebreeën 11: 8-10
Gezang 3 vers 1 en 2
Verkondiging
Gezang 459 vers 1, 5, 6 en 7
Psalm 91 vers 1 en 7
Gezang 442

