
G zondagsbrief
protestantse wijkgemeente         grote kerk

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | web-
site www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd 
End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen 
Whatsapp)  | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjscholten@gmail.com

Zondag 1 januari 2023
Jaargang 16 week 1

AgendA erediensten

31/12
20.00

ds. Geert van Meijeren
Oudjaar

collecte:
IRSA found.

01/01
11.00

ds. Geert van Meijeren
Nieuwjaar

collecten:
Diaconie
PGV

08/01
11.00

ds. R.F. de Wit,
Rotterdam-Kralingen

collecten:
Diaconale wijk-
kas  
PGV08/01

17.00
ds. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

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 diensten
Mijn tijden zijn in uw hand, zegt een psalmist. Op oud en 
nieuw leggen wij de tijd in Gods handen. Het oude jaar 
leggen we terug in zijn handen en voor het nieuwe jaar 
bidden wij om Gods reddende en bewarende hand. Heeft 
God handen? Jazeker. Wij hebben klauwen, God heeft 
handen. In Zijn palm staan wij gegraveerd.
Op oudjaar lezen we het verdrietige verhaal van Herodes 
en Bethlehem, een geschiedenis die past bij 2022 een jaar 
van tirannen en moordbataljons. 
Op nieuwjaar lezen we over de naam die het kindje in de 
kribbe wordt gegeven. Een geweldige naam: Jezus.
De wijkkerkenraad heeft besloten om de middagdienst op 
Nieuwjaarsdag  te laten vervallen. 

OudejAArscOllecte 
De collecte van 31 december is bestemd voor de IRSA 
foundation. Het doel van de Foundation is omschreven 
als “het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden 
van mensen die beneden het minimale bestaansniveau 
moeten leven, dit in de breedste zin van het woord en 
deze doelstellingen zullen projectmatig worden geïniti-
eerd”.  In dit geval is het project waterputten en restrooms 
in Cambodja, maar de Foundation zal wellicht ook andere 
projecten gaan opstarten als dit binnen de mogelijkheden 
van het bestuur uitgevoerd kan worden. Meer informatie 
is te vinden op https://www.irsafoundation.nl.
U kunt deze stichting steunen door te geven bij de collecte 
of een gift over te maken naar NL39 RABO 0173945864 
t.n.v. IRSA Foundation.

BlOemengrOet 
• Onze eerste groet van het nieuwe jaar gaat deze keer 

naar één van onze oudste gemeenteleden. Ze zijn voor 
mevrouw C. Schotel - Bouter. Dinsdag 3 januari hoopt 
zij jarig te zijn en zij wordt dan 98 jaar. Een leeftijd van 
de zeer sterken. Wij als gemeente willen u daar alvast 
van harte mee feliciteren en een blijde dag toewensen. 
Dankbaar zijn wij dat zij de diensten via de techniek 
nog heel goed kan meebeleven. Voor het nieuwe jaar 
wensen wij u Gods zegen toe, in de tijd die de Here er 
nog aan toe wil voegen. Met een hartelijke groet en 
een warme handdruk van ons allen.

• De tweede groet gaat naar mevrouw C.E. (To) van Oud-
heusden - van Delden. Nog maar een paar maanden 
geleden stierf haar man vrij plotseling. Dinsdag 27 
december is zij verhuisd naar Uitzicht. Dat zijn ingrij-
pende gebeurtenissen die veel moeite kosten. Op deze 
manier willen wij als gemeente ook graag onze betrok-
kenheid laten zien en je verwelkomen met onze bloe-
men. To, wij hopen van harte dat je over een poosje 
kan zeggen, dat het fijn is om ook met bekenden van 
de gemeente contact te hebben. ”Door liefde omringd, 
door gebeden gedragen, omvat je des Vaders trouwe 
Hand”.

De kaartjes aan de bloemen zijn geschreven door Betty 
Kroon. Beide bloemengroeten worden deze keer door 
Tineke Zeilstra gebracht.
 

meeleven
• Mevrouw Catrien Neels heeft het ziekenhuis na twee 

dagen weer mogen verlaten en is weer in haar huis in 
Uitzicht terug.

• Mevrouw An de Kok, 86 jaar, is op vrijdag 30 decem-
ber naar het ziekenhuis gegaan voor een knie operatie. 
Daarna in begin januari gaat ze om verder op te knap-
pen naar de Marnix.

• Mevrouw Bella Joossens gaat aan een chemokuur 
beginnen in januari. Wij hopen van harte dat zij daar 
opnieuw de kracht voor mag ontvangen.

Wij wensen hen Gods zegen toe op de wegen die zij nu 
moeten gaan.

verhuisd
Mevrouw C.E. Van Oudheusden - Van Delden is verhuisd 
naar Uitzicht, Churchillsingel 571B 3137 XA.

https://www.irsafoundation.nl


dAnk
• Wij willen jullie bedanken voor het meeleven na het 

overlijden van onze (schoon)moeder en oma Nel 
Eigenraam-Vons. Nog maar vier maanden geleden 
hebben we Johan, haar zoon en onze broer ook uit 
handen moeten geven! We geloven dat beiden nu in 
Goede Handen zijn! De kinderen en kleinkinderen.

• Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw meele-
ven tijdens en na mijn ziekenhuis opname, uw gebed, 
telefoontjes, kaarten, en bezoeken. Ook ds. Scholten is 
langs geweest. Dit alles was hartverwarmend. Liefs en 
een hartelijke groet van Kees en Betty Kroon.

kOffieOchtend in het Open huis
Vanaf woensdag 11 januari a.s. kunt u weer op bezoek 
komen in het Open Huis, Zomerstraat 18. Elke woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur staan de koffie en thee klaar. We 
vinden het fijn als u komt!

geBruik rehOBOthkerk
Mocht je voor voorbereidingen voor kerkelijke activitei-
ten de kerkzaal of één van de andere zalen nodig hebben 
buiten de zondagochtend en middag dan kun je hiervoor 
contact opnemen met Leen Hokke via l.hokke3@chello.nl.

cOllecte viA de gk-App
Iedere week geven meer gemeenteleden via onze GK-app. 
Wij vragen je ook om voor zover mogelijk via de app te 
geven. Hierdoor is het niet nodig nieuwe collectebonnen 
aan te schaffen. Wanneer je eenmaal je bankgegevens 
hebt gekoppeld is het wekelijks eenvoudig geven. De col-
lecte opent op zaterdag en staat open tot en met vrijdag. 
Je kunt dus heel de week geven. Meer informatie is ook te 
vinden op de website van onze leverancier.
Heb je de app nog niet geïnstalleerd zoek dan in de app 
store naar de GK app en installeer deze gratis! De rest wijst 
zich (bijna) vanzelf. Mocht je er niet uitkomen schiet dan 
een van de kerkenraadsleden of iemand van de taakgroep 
communicatie aan.

stichting OntmOeting zOekt wOOnBegeleiders
Wil jij werken vanuit een relatie en echt met je cliënt oplo-
pen? Als ambulant woonbegeleider ben jij een breed 
inzetbare hulpverlener. Je ondersteunt en coacht mensen 
om de verbinding met zichzelf en hun omgeving te her-
stellen.
Veelvoorkomende aandachtsgebieden zijn: wonen en 
financiën, verslaving, dagbesteding en werk, sociale 
vaardigheden en psychische problemen. Wij geloven in 
werken vanuit je hart en vanuit christelijke naastenliefde. 
Kom je kennismaken? Mail naar HRM@ontmoeting.org of 
kijk op www.werkenbij.ontmoeting.org.

mededeling vOOr de BezOrgers vAn de BlOemengrOet
Het gaat niet veel anders als in de Grote Kerk. De bloe-
men worden met de vaas meegenomen naar de keuken. 
Het papier en het elastiekje ligt in de keuken, daar kun 
je het inpakken. De dienstdoende koster leegt de vazen 
van het water en zet ze op hun plaats terug. We hebben 
wat nieuwe bezorgsters, mede daar door even deze korte 
uitleg.

liederen en lezingen OudjAArsAvOnd
• Psalm 90 vers 1, 2 en 8
• Psalm 2 vers 1 en 4
• Gezang 66 vers 1, 4, 5 en 6
• Schriftlezing: Mattheüs 2: 13-23, Openbaring 21: 1-5
• Psalm 139 vers 1, 12, 13 en 14
• Preek
• Gezang 472 vers 1, 4, 5 en 6
• Gezang 398 vers 1, 2, 5, 6 en 7

mailto:l.hokke3%40chello.nl?subject=
https://www.donkeymobile.app/saldo-hoe-werkt-het
mailto:HRM%40ontmoeting.org?subject=
http://www.werkenbij.ontmoeting.org


liederen en lezing nieuwjAArsmOrgen
• Gezang 1 
• Op Toonhoogte 209 

Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij die alles 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)

• Psalm 72 vers 1, 6 en 7
• Kinderlied: Op Toonhoogte 402

De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster,
zij wisten niet hoe ver.

Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
in ‘t Oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?’

Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
‘Een koningszoon bij mij in huis?
U bent beslist abuis.’

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden
het Kind door God gezonden,
dat koning en dat knecht wil zijn
van ieder, groot en klein.

De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.

• Schriftlezing: Lukas 2: 21-40
• 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.
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.

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

(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.

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!

• Preek
• Gezang 446
• Gezang 68


