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Agenda erediensten
20/11
10.00

ds. L.J. Scholten, Gouda
Herdenken overledenen

20/11
17.00
BK

ds. H.N. Visser,
Amsterdam

27/11
10.00

ds. J.T. van der Wolf,
Zoetermeer
1e Advent

27/11
17.00

ds. J.S. Heutink,
Katwijk aan Zee

Collecten:
1. Diaconie
2. Plaatselijke
toerusting en
pastoraat
Collecten:
1. Project 10 27
2. PGV

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.

Herdenking Overledenen

Vanochtend herdenken wij samen de namen van onze
dierbaren die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen.
Wij willen hun familie en nabestaanden vandaag extra
welkom heten.
Er is en geprinte Orde van Dienst beschikbaar, maar in de
GK-app is deze ook te vinden.

Bloemengroet
•

Zondag 20 november 2022
Jaargang 15 week 47

Op woensdag 23 november hoopt mevr. J. (Tiny) Korpershoek haar verjaardag te mogen vieren. Tiny wordt
dan 80 jaar.Wij als gemeente willen je daar alvast van
harte mee feliciteren en een blijde dag toewensen. Wij
wensen je Gods Zegen toe, in de tijd die de Here er
nog aan toe wil voegen.
•
De tweede groet is voor Sanne, Ilan, Sophie, en Stijn
Peters. Het is ook leuk om zomaar spontaan een jong
gezin uit onze gemeente daar mee te verrassen. Ook
als een teken dat we betrokken zijn met jullie. Geniet
van de bloemen! Met een hartelijke groet van ons
allen.
De bloemen zijn verzorgd door Lia van Herpen en zondag
zullen zij gebracht worden door Tonny Buis en de fam.
Peters.

Terugblik vergadering kerkenraad

Op 9 november heeft de wijkkerkenraad vergaderd.
Onderstaand een kort overzicht van enkele agendapunten:
• De activiteiten omtrent het afscheid van de Grote Kerk
inhoudelijk besproken. Zie apart bericht in deze zondagsbrief.
• De ambtsdragers met een aflopende ambtstermijn
hebben alle drie laten weten hun ambtstermijn te verlengen voor een periode van 2 jaar. De wijkkerkenraad
is blij met hun besluit. In januari 2023 zal hun herbevestigings plaatsvinden.
• Praktische zaken omtrent de verhuizing naar de Rehobothkerk zijn besproken. Een groot deel van de stoelen
in de Grote Kerk zullen mee verhuizen naar de Rehobothkerk. Een ander deel wordt in de Dijk geplaatst. De
verhuizing vraagt nog veel coördinatie en werk samen
met de oppas en kinderdienst. Wil je hierbij helpen?
Meldt je aan bij een kerkrentmeester.
• Om Geert van Meijeren te kunnen bevestigen op
4 december is approbatie aangevraagd bij de classicale vergadering van het breed moderamen van onze
classis. Om dit aan te kunnen vragen moest een grote
hoeveelheid documenten worden aangeleverd zoals
een gedetailleerd verslag van de beroepingsprocedure
(van 4,5 jaar) en allerlei zakelijke bewijsstukken.
• De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met het
verzoek om voor een periode van twee jaar kerkdiensten te organiseren aan de hand van het Noorderlichtconcept. Zie apart bericht in deze zondagsbrief.
• Er is een voorstel besproken van de werkgroep die
afgelopen zomer ook een wijkavond heeft georganiseerd. Zij zullen in 2023 meerdere wijkavonden voor
hun rekening nemen die vooral in het teken staan van
het met elkaar in gesprek gaan en blijven.
• Binnen de PGV is Hanneke Blom aangenomen als
nieuw missionair werker. Hanneke heeft veel ervaring
opgedaan bij ‘De Haven’ in Utrecht, PG Gorinchem en
werkt daarnaast ook bij Kerk in Actie.

Activiteiten Afscheid Grote Kerk

Gespreksavond
Op woensdag 7 december is er om 20.00 uur een afscheidsavond voor gemeenteleden van onze wijkgemeente. Deze
avond worden een aantal liederen gezongen en worden
enkele verzen uit de bijbel gelezen. Daarna gaan we in
groepjes het gesprek aan om met elkaar te delen wat voor
jou belangrijke momenten in de Grote Kerk zijn geweest,
ruimte te geven voor verdriet dat misschien bovenkwam
toen je hoorde dat we de Grote Kerk gingen verlaten en
verlangens uit te spreken voor de toekomst. We sluiten de
avond af door samen te bidden en een lied te zingen. De
avond hopen we rond 22.00 uur te sluiten.

Afscheidsdienst
In overleg met de Algemene Kerkenraad is besloten dat
onze wijkgemeente een afscheidsdienst van het gebouw
Grote Kerk organiseert. Deze kerkdienst wordt niet ingevuld als een ‘Onttrekking eredienst’, maar als ‘Afscheidsdienst’. Als er een ‘onttrekking Eredienst’ gehouden zou
worden kan de PGV het gebouw kerkordelijk nooit meer
gebruiken voor kerkelijke/liturgische activiteiten. Deze
mogelijkheid wil de PGV wel behouden.
Deze dienst die op 11 december om 10.00 uur zal plaatsvinden wordt geleid door ds. Geert van Meijeren. Er wordt
stil gestaan bij het verlies voor onze wijkgemeente, maar
tegelijkertijd mogen er ook woorden van hoop klinken. Na
de dienst is er koffie, thee en wat lekkers om met elkaar na
te praten.
Tijdens het koffiedrinken is er de gelegenheid om als
gemeentelid, echtpaar, gezin of bijbelkring een foto te
laten maken in de Grote Kerk, als herinnering.
Tevens zijn er na de dienst ook nog MAF legpuzzels van de
Grote Kerk verkrijgbaar die de TFC van Wouter en Marlies
vorig jaar heeft laten maken.

Maf Puzzels

Opnieuw brengen we een legpuzzel uit van een markant
Vlaardings gebouw. Dit jaar is het Deltahotel - wie kent het
niet? - het onderwerp.
Net zoals de vorige puzzels zijn de opbrengsten bestemd
voor het werk dat Wouter & Marlies Nagel doen in Madagaskar. Bij de ingang van de kerk liggen folders met
(bestel)informatie, maar via bit.ly/puzzelDeltaHotel kunt
u direct bestellen. De puzzels worden eind deze maand
geleverd, dus ruim op tijd voor de komende feestdagen.

Ruimte voor vernieuwing

Het rapport Bouwen op Goede Grond (BOGG) adviseerde
de PGV dat er ruimte moet komen voor vernieuwing om
de zoekende en jongere generaties vast te houden. In het
huidige aanbod van de PGV is hier tot op heden te weinig
ruimte voor. Na intensief contact tussen een afvaardiging
van de AK en een groep initiatiefnemers van een ander
soort diensten, gebaseerd op het Noorderlicht-concept
uit Rotterdam, heeft de AK in haar vergadering op 31 oktober 2022 ingestemd met het organiseren van kerkdiensten
door deze initiatiefnemers voor een periode van twee jaar.
Vanuit de AK is een werkgroep samengesteld waar namens
onze wijkgemeente iemand in plaats zal nemen. Voor ons
als wijkgemeente is deze ontwikkeling spannend. In het
antwoord van onze wijkkerkenraad op het rapport BOGG
hebben wij erkend dat er behoefte is aan dit soort vernieuwing, maar tegelijkertijd ook onze zorg uitgesproken
wat dit gaat doen met onze wijkgemeente. Binnen de PGV
hebben wij als wijkgemeente de meeste jonge gezinnen
en jongeren onder onze actieve leden. Tegelijkertijd verdwijnen zij ook uit onze wijkgemeente. Het is een tweestrijd waarin wij een weg moeten zoeken. Als wij dit initiatief niet aangrijpen om te ontdekken of dit een goede
weg is vertrekken steeds meer mensen uit de PGV en onze
wijkgemeente.
Samenwerking en lage kerkmuren is in optiek van onze
wijkkerkenraad de sleutel voor de toekomst. We moeten
het niet zien als wij en zij, maar als wij-samen. Het doel van
de initiatiefnemers is niet dat zij actieve leden uit de wijkgemeenten willen wegtrekken. Ze willen een plek bieden
voor verdwenen leden die nu nergens zich thuis voelen
of een plek zoeken in omliggende steden. Toch moeten
wij als wijkgemeente ook realistisch zijn dat deze andere
kerk-vorm aantrekkelijk is. Als wij willen dat de volgende
generaties nog steeds kunnen ervaren dat de kerk en het
geloof je kan helpen om richting en saamhorigheid in het
leven te ervaren vraagt dit om aanpassing. Als wijkkerkenraad zijn wij bereidt ons hier kwetsbaar in op te stellen en
ruimdenkend samen met de initiatiefnemers de toekomst
in te gaan door nu het vertrouwen te geven, hoe spannend ook.

Zegen

Het beste dat we iemand kunnen toewensen is een
zegengroet. Met het zicht op de jaarwisseling bereiden
we ons voor op de aanschaf van kerst- en nieuwjaarskaarten. Graag wijs ik u er op, dat ik kaarten verkoop met
het opschrift: “Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar”. Doosjes met 10 kaarten kosten € 2,25. De
opbrengst is bestemd voor het werk van de MAF / Wouter
en Marlies Nagel. Corrie van Keulen (010 4349743).

Dienst voor anders begaafden

Op zondag 27 november om 15.00 uur is er weer een kerkdienst voor en met Anders Begaafden. Na de dienst drinken wij, met de doelgroep en andere aanwezigen, koffie/
thee met iets lekkers.
Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, buren, vrienden/vriendinnen en andere geïnteresseerden. Ook als u een anders begaafd iemand kent,
neemt u hem/haar dan vooral mee.
We zien u graag de 27ste in het Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 te Vlaardingen.

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

Psalm 121 vers 1 en 3
Psalm 73 vers 9
Gezang 234 vers 1
Lezing: Marcus 5: 21-43
Psalm 43 vers 3
Preek: ‘Jezus aanraken’
Gezang 51 vers 1 en 2
Gezang 305 vers 1

