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dr. M.J. Paul,
Oegstgeest

09/10
17.00

ds. A.J.O. van der Wal,
Hoofddorp

16/10
10.00

ds. K. Hage,
‘s Gravenzande

16/10
17.00
BK

ds. P. Nagel,
Loenen a/d Vecht

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

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
•

Op zondag 18 september hadden we Jolanda Wildeman met onze bloemen willen verrassen, maar zij bleek
een paar dagen afwezig te zijn. Ze zijn toen bij haar
vader Alex gebracht. Jolanda is nog steeds actief in
onze gemeente. Vandaar dat wij het heel leuk vinden
om jou een mooie bloemengroet te geven. Zo ontvang
je van ons allen een hartelijke groet en wij wensen je
alle goeds toe, Jolanda.
• De tweede groet is voor Leny Borsboom. Ook Leny
heeft in haar jongere jaren heel veel betekend als
koster samen met haar man Jan. Dat was in de Vredeskerk. Op deze manier is het toch fijn dat er aan haar
gedacht wordt. Leny, we zijn blij dat er goed voor je
gezorgd wordt. Zo ontvang je van ons allemaal een
warme handdruk met een hartelijke groet.
De bloemen worden verzorgd door Betty Kroon. En
zondag zullen ze door Mar de Bruijne en Lia Castro Mata
bezorgd worden.

Meeleven

Oud Papier

Zaterdagochtend 15 oktober staat de oud papier container weer klaar bij de Rehobothkerk.

Houd rekening met elkaar

Agenda erediensten
09/10
10.00
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Het zit dhr. Adri van Putten niet mee. Verleden week
mocht ik u meedelen dat hij na 14 dagen het ziekenhuis
mocht verlaten en dat was ook zo. Maar dinsdag kwam
opnieuw een bericht dat hij maandagnacht 3 oktober
weer opgenomen moest worden vanwege klachten van
hevige benauwdheid. Laten wij, als gemeente, voor hem
en Corrie bidden om verlichting. Grote zorgen zijn dit op
zo’n hoge leeftijd. Gods nabijheid wensen wij u samen toe.

De wijkkerkenraad doet het verzoek om rekening te
houden met elkaar m.b.t. afstand houden. Hoewel er geen
grote hoeveelheden coronabesmettingen zijn en er geen
verdere maatregelen van kracht zijn blijft het mogelijk om
in het vak voor het orgel op afstand van elkaar te zitten.
Sommige gemeenteleden zijn kwetsbaar vanwege hun
gezondheid. Check dus even bij elkaar voordat je direct
naast iemand plaats neemt.

Kliederkerk - zondag 9 oktober

Op bijna elke tweede zondag van de maand is er Kliederkerk, ook op 9 oktober is er weer een gloednieuwe editie.
Thema voor deze Kliederkerk is ‘Delen’.
Soms gaat delen ons supermakkelijk af, maar soms wil het
gewoon even niet, iets delen met een ander. Volgens mij
kennen we dit allemaal wel een beetje, of niet soms? Tijdens deze Kliederkerk delen we graag wat we hebben en
delen we ook graag in elkaars wijsheid.
Neem je ook met ons deel aan de volgende Kliederkerk?
We starten om 15.00 uur met het samen ontdekken van
de verschillende activiteiten die bij het thema horen. En
ook deze keer sluiten we weer af met een gezamenlijke
maaltijd.
Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of
niet veel meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige opzet is Kliederkerk ontzettend leuk voor een brede
groep mensen, niet-kerkelijk, kerkelijk of zoekende. Bij
Kliederkerk er is altijd iets voor je te vinden, kom langs of
neem iemand mee.
Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in
Vlaardingen. Mail voor meer info naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com.

Wijnavond en -proeverij

Op vrijdagavond 4 november van 19.30 - 22.00 uur is er in
het wijkgebouw De Dijk een wijnproeverij avond. Op deze
avond is er gelegenheid kennis te maken met de wijn uit
Israel. Een gezellige avond met veel uitleg en lekkernijen
uit dit mooie land!
Wilt u zich vóór 20 oktober opgeven als u komt? Dit i.v.m.
de inkopen. Het aantal deelnemers is max 25 personen.
Ik vraag om een vrijwillige bijdrage, die u in een wijnbox
kunt doen!
Mary Peters, Consulent en wijn kenner IPC
mary.peters@upcmail.nl, 0610981898

Liederen en lezing deze morgen
•

Op Toonhoogte 268
Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft
gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

•
•
•

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou;
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

(Refrein)
AI wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
Laat mij verder groeien, laat vruchten
opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en
moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
(Refrein)

•
•
•
•
•

Niets houdt mij tegen mij over te
geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige
liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
(Refrein 2x)
•

Op Toonhoogte 343
Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.
Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen één.
AI mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.
(Refrein)
U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.
Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.
Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.
(Refrein)

Psalm 27 vers 2
Gezang 440 vers 1 en 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 478
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussen in;
God houdt van jou!
en je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Schriftlezingen: Daniël 7: 13-18, Mattheüs 19: 27-30
en 20: 20-28
Psalm 42 vers 4 en 7
Preek: ‘ Jezus’ Koninkrijk, nu en in de toekomst’
Gezang 303 vers 1, 3 en 5
Op Toonhoogte 396 vers 1 en 3
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all’ eeuwig heen,
die ‘t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
‘t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

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

Gezang 434 vers 1, 2 en 5
Psalm 145 vers 3 en 4
Psalm 119 vers 49
Schriftlezing: Psalm 84
Psalm 121 (OB)
Uitleg en verkondiging
Psalm 84 vers 3 en 6
Gezang 399 vers 3
Gezang 427 vers 1, 5 en 7
Zegen met gezongen amen

