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AgendA erediensten

06/11
10.00

ds. J. Snaterse, Hoogeveen 
Heilig Avondmaal

Collecten:
1. Diaconie
2. PGV06/11

17.00
ds. H.J.P. de Pater, 
Nieuwegein

20/11
10.00

ds. L.J. Scholten, Gouda 
Herdenken overledenen 

Collecten:
1. Diaconie
2. Plaatselijke 
toerusting en 
pastoraat

20/11
17.00
BK

ds. H.N. Visser, Amsterdam

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. 

Viering Heilig AVondmAAl
Vandaag hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te 
vieren. De dienst wordt geleidt door onze voormalig wijk-
predikant ds. Koos Snaterse uit Hoogeveen.

Bloemengroet
Deze zondag zullen er weer twee bloemengroeten 
bezorgd gaan worden.
• Wij willen graag de fam. M. Pols - Vermaat daar mee 

gaan verrassen. Wij hopen van harte dat alles naar 
omstandigheden goed met u mag gaan. Ook bij u 
zullen er ongemakken zijn, die bij het ouder worden 
zich voor kunnen doen. Op deze manier willen wij ons 
mee leven tonen met u beiden. Hierbij ontvangt u een 
hartelijk groet van ons allen. En wij wensen u Gods 
zegen toe!

• De tweede groet is voor Meta Speelman - Rozendaal. 
Trouw mogen we haar elke zondag nog begroeten in 
de dienst. En daar zijn we dankbaar voor. Meta heeft 
ook heel veel mogen betekenen voor de bejaarden in 
onze gemeente. Zulke herinneringen blijven ons bij. 
Meta, geniet van de mooie bloemen en een hartelijke 
groet van ons allen. De Here is je nabij!

De bloemen zullen verzorgd worden door Paula Krabben-
dam. En zondag worden ze bezorgd door Irene van Gilst 
en Betty Kroon.

meeleVen
Het is helaas niet meer mogelijk dat dhr. Klaas Maat alleen 
thuis kan wonen. Hij is tijdelijk opgenomen en hij wacht 
op een plekje in de DrieMaasStede.
Wij wensen de kinderen veel sterkte toe met deze ingrij-
pende situatie met hun vader. Zijn kracht en nabijheid 
zullen jullie telkens ervaren.

oVerleden
Op 1 november jl. is op 95-jarige leeftijd overleden 
ds. G. Biesbroek. Van september 1963 tot januari 1968 was 
hij onze wijkpredikant. Een aantal gemeenteleden zullen 
hem herinneren. Als predikant die hun huwelijk beves-
tigde, of bij hem op catechisatie gingen en belijdenis 
deden. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 8 november 
jl. in zijn huidige woonplaats Ede. De dienst is te beluiste-
ren via:
https://kerkdienstgemist.nl/1907-Bethelkerk-Ede.

sAVe tHe decemBer-dAtes
Wij willen alvast een aantal data onder de aandacht bren-
gen zodat je deze kunt reserveren in je agenda:
• Zondag 4 december 15.00 uur: Bevestiging en intrede 

van onze aanstaand wijkpredikant.
• Woensdag 7 december 20.00 uur:  Afscheid en 

gespreksavond in de Grote Kerk.
• Zondag 11 december 10.00 uur: Afscheidsdienst 

gebouw Grote Kerk.

gK-App
Sinds twee weken is de GK-app live! Leuk om al 100 
gemeenteleden te zien en te spreken via de app. Er zijn al 
een aantal praktische hulpvragen in recordtempo opge-
lost. Ook zijn al tips voor het gebruik van de app gedeeld 
en hebben de eerste gemeenteleden vorige week via de 
GK-app aan de collecte gegeven.
Zit je nog niet in de app? Download hem dan via de Play-
store of Apple-store. Heb je moeite om dit te doen of 
begrijp je de app niet in het gebruik? Laat dit dan weten 
aan de scriba of iemand van de Taakgroep communicatie. 
Wij helpen je of koppelen je graag aan iemand die je op 
weg helpt. 

oud pApier
Zaterdagochtend 19 november staat de oud papier contai-
ner weer klaar bij de Rehobothkerk.



tijdcollecte sticHting present
Drie weken geleden is er een oproep gedaan en een flyer 
verspreid over een tijdcollecte voor Stichting Present.
Deze Stichting probeert vraag om hulp te koppelen aan 
aanbod om te helpen. Die hulp bestaat uit een éénmalige 
actie in en rondom iemands huis. Het kan dan gaan om het 
schilderen/behangen van een kinderkamer, opruimen van 
een tuin, ophangen van luxaflex e.d. De mensen waarvoor 
dit gedaan wordt zijn mensen die weinig tot geen sociale 
contacten hebben en financieel ook helemaal niet ruim in 
de “slappe was” zitten.
Tot nu toe hebben slechts zeer beperkt mensen zich aan-
gemeld via de tijdcollecte, terwijl het aantal vragen juist 
enorm toeneemt.
Graag nogmaals het verzoek om, al is het maar één keer, 
iets te doen voor een haringkop in deze stad.
Bij Cees Vermaat en Theo van Everdingen kunnen jullie 
nadere informatie krijgen.

netwerKBijeenKomst energieBespAring en -toeslAg
Afgelopen week was er een bijeenkomst in De Windwijzer 
georganiseerd door de gemeente Vlaardingen. Er waren 
ca. 80 personen aanwezig vanuit verschillende hulporga-
nisaties in onze stad. In het kort komt het er op neer dat 
de gemeente (met energietoelage) en hulporganisaties 
(met o.m. benodigdheden om je huis energiearmer te 
maken) willen helpen als mensen in de financiële proble-
men komen door de stijgende energiekosten. Misschien is 
dit niet voor jullie van toepassing, maar mogelijk wel bij 
mensen in jullie omgeving. Ik heb flyers meegenomen, 
spreek mij aan voor meer info.
Theo van Everdingen

Kinder-en jeugdleiders sAmenKomst
Ben je actief in het jeugdwerk of in het kinderwerk in een 
van de verschillende wijken in de Protestantse gemeente 
Vlaardingen, pak dan nu even je agenda. Op 17 november 
organiseren we een avond voor en met jullie. We willen 
heel graag samenkomen voor een avond speciaal gericht 
op kinder- en jeugdwerk. Naast een stukje ontmoeting 
willen we kijken naar het jeugdwerkonderzoek en naar de 
toekomst van ons mooie werk. 
Aanmelden is niet nodig, maar mag wel. De avond is in 
kerkcentrum Holy en we starten om 20.00 uur tot onge-
veer 21.30 uur, we hopen jullie dan te ontmoeten.
Groet, Rob van Mourik, jeugdwerker PGV

KiKA
Afgelopen jaar heb ik weer volop gewandeld voor KiKa.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven en 
voor zijn of haar bijdrage. De opbrengst is uiteindelijk 
€5100,- geworden. Met sportieve groet, Marco Kesseboom

liederen en lezingen deze morgen
• Op toonhoogte 209 

Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij die al les maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen! (2x)

• Op Toonhoogte 325
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

(Refrein)
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.
(Refrein)

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
(2x)
(Refrein)

• Psalm 116 vers 1, 2 en 3
• Psalm 116 vers 6



• Kinderlied: Op Toonhoogte 564
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen, als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

• Lezingen: Hooglied 8: 5-7 en Romeinen 8: 31-39
• Gezang 477 vers 1 en 2
• Prediking: ‘liefde is… onafscheidelijk’
• Psalm 118 vers 5
• Psalm 43 vers 3 en 4
• Viering Avondmaal

• Bijbellezing uit 1 Petrus 1
• Zingen: Gezang 428 vers 1, 3 en 4

• Psalm 68 vers 10 (OB)

liederen en lezing deze middAg
• Gezang 328
• Psalm 125 vers 1, 2 en 4
• Schriftlezing: Mattheüs 13: 1-23
• Gezang 326 vers 1, 2 en 5
• Verkondiging
• Psalm 95 vers 4 en 5 (OB)
• Gezang 399 vers 1, 3 en 4
• Gezang 78 vers 1 en 2


