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AgendA erediensten

27/11
10.00

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

Collecten:
1. Project 10 27
2. PGV

27/11
17.00

ds. J.S. Heutink,
Katwijk aan Zee

04/12
10.00

ds. W. Markus,
Bergschenhoek
2e Advent

Collecten:
1. Project 10 27
2. PGV

04/12
15.00

ds K. van Meijeren en
ds G.J. van Meijeren 
Bevestigings- en intrededienst

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. 

Bij de morgendienst
Vandaag op de eerste zondag van Advent begint een 
nieuw kerkelijk jaar. In advent worden we het spoor gezet 
van de (toe)komst van Jezus Christus in de wereld. Maar 
vaak zitten we zo vast aan het verleden en het vertrouwde 
dat ons dat in de weg staat. We laten ons vanmorgen aan-
spreken door het verhaal van Lot die uit Sodom moet ver-
trekken. Hij krijgt te horen: ‘Kijk niet achterom en sta ner-
gens stil’ (Genesis 19: 17). In hoeverre lukt dat ons of zitten 
we zo vast aan het bekende dat we niet openstaan voor 
wat God zal brengen?

Bloemengroet
We hebben deze week twee gemeenteleden, die 80 jaar 
zijn geweest en of nog moet worden. Heel bijzonder om  
zo’n  mooie leeftijd te hebben mogen bereiken.
• De eerste groet is voor mevr. H.M. Selier-van Delft. 

Op vrijdag 25 november mocht zij jarig zijn. Wij als 
gemeente willen u nog van harte feliciteren met uw 
verjaardag. Ook haar eerste verjaardag in Uitzicht. 
Hetty woont er nog maar kort, maar zo ik gehoord heb, 
kan ze het best wennen. Een hartelijk groet van ons  
allen. Wij wensen je van harte de zegen van onze Here 
God toe.

• De tweede groet is voor mevr. K.A. de Jonge - Rozend-
aal. Ook zij is geen onbekende in onze gemeente, de 
trouw dat wij haar elke zondag nog kunnen begroe-
ten samen met haar man in de kerk, dat is heel fijn. Zij 
hoopt op dinsdag 29 november ook 80 jaar te worden. 
Wij als gemeente willen je samen met je man en kin-
deren een blijde dag toe wensen. Wij wensen je Gods 
zegen toe, in de jaren die de Here er nog aan toe wil 
voegen.

De bloemen worden verzorgd door Ellen van Kranenburg 
en zondag zullen zij bezorgd worden door Joke Korving en 
Marjolein Vroom.

Bevestiging ds. geert vAn meijeren
De kerkenraad van wijkgemeente Grote Kerk van de Pro-
testantse Gemeente Vlaardingen is verheugd om na een 
vacante periode van 4,5 jaar een nieuwe predikant te 
mogen ontvangen in de gemeente. Wij nodigen u dan 
ook van harte uit voor de bevestigings- en intrededienst 
van ds. G.J. (Geert) van Meijeren als predikant van wijkge-
meente Grote Kerk.
De bevestiging wordt verricht door ds. Klaas van Meije-
ren uit Ede, vader van onze aanstaande predikant. Deze 
dienst zal plaats vinden op zondag 4 december 2022 
om 15.00 uur in de Grote Kerk van Vlaardingen. Er is een 
geprinte Orde van Dienst beschikbaar.
Tijdens de dienst is er voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) 
crèche. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten, iets te drinken en Geert en zijn echtgenote Machteld 
te begroeten en Gods Zegen te wensen.
De reguliere middagdienst om 17.00 uur komt deze 
zondag te vervallen.

Activiteiten Afscheid grote KerK
Gespreksavond
Op woensdag 7 december is er om 20.00 uur een afscheids-
avond 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 inge-
vuld als een ‘Onttrekking eredienst’, maar als ‘Afscheids-
dienst’. 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 plaats-
vinden wordt geleidt 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.

AvondgeBeden in de tijd vAn Advent
Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een 
Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook 
dit jaar naar kerst toeleven in een aantal avondgebeden op 
de woensdagavond. De data zijn: 30 november, 7, 14 en 21 
december, steeds van 19.30-20.00 uur in de Rehobothkerk. 
De avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd 
met wijkgemeente Centrum-West en met Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt “De  Fontein” en worden uitgezonden via 
de livestream van de Rehobothkerk op youtube.

Kerstlunch
Op eerste kerstdag na de dienst organiseren we in de Reho-
bothkerk een kerstlunch. Natuurlijk zullen er veel mensen 
zijn die elders verwacht worden. Alle anderen hopen we 
te verwelkomen! Namens de organisatie, Marjolein Vroom

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 Mada-
gaskar. Bij de ingang van de kerk liggen folders met 
(bestel)informatie, maar via bit.ly/puzzelDeltaHotel kunt u 
direct bestellen. De puzzels worden vanaf ca. 6 december 
geleverd.

dienst voor Anders BegAAfden
Vanmiddag 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 begelei-
ders, familie, buren, vrienden/vriendinnen en andere geïn-
teresseerden. Ook als u een anders begaafd iemand kent, 
neemt u hem/haar dan vooral mee.
We zien u graag vanmiddag in Kerkcentrum Holy, Reiger-
laan 47 te Vlaardingen.

http://bit.ly/puzzelDeltaHotel


liederen en lezingen deze morgen
• Op Toonhoogte 306

Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij ‘s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij ‘s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. ( 4x)

• Op Toonhoogte 186: 
(Refrein)
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

AI moet ik door de wildemis - Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
(Refrein)

• Psalm 25 vers 1 
• Psalm 25 vers 2 en 4
• Kinderlied: Op Toonhoogte 504

Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen.
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.

(Refrein)
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest, U heb ik lief.
Halleluja. (4x)

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.

• Schriftlezingen: Genesis 19: 12-29, Filip. 3: 12-14
• Gezang 126 vers 1 en 2
• Verkondiging
• Gezang 293 vers 1 en 3 
• Gezang 127 vers 1, 5 en 6

liederen en lezing deze middAg
• Gezang 117 vers 1 en 4
• Psalm 25 vers 1 en 3
• Psalm 135 vers 2 en 10
• Schriftlezing: Lukas 1: 5-23
• Psalm 141 vers 1, 2 en 3
• Verkondiging: ‘Gebedsverhoring’
• Gezang 67 vers 1 en 2
• Gezang 124 vers 3, 4 en 5


