
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 25 december 2022
Jaargang 15 week 52

AgendA erediensten

24/12
21.30

Bert Starreveld / 
ds. Geert van Meijeren 
Kerstavonddienst

25/12
11.00

ds. Geert van Meijeren
Kerstdienst met aansluitend 
lunch

Collecten:
1. Project 10 27
2. PGV

25/12
14.00

Kerstfeest kinderdienst

31/12
20.00

ds. Geert van Meijeren
Oudjaardienst

01/01 ds. Geert van Meijeren

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. 

Kerstfeest
Kerstavonddienst 24 december, thema: ‘Licht’
We zijn hartelijk uitgenodigd in de Rehobothkerk waar 
om 21.30 uur, met medewerking van het Pauluskoor, een 
kerstnachtdienst wordt georganiseerd. Voorganger is pas-
toraal werker Bart Starreveld. Hij heeft mij gevraagd om 
samen deze dienst te leiden en dat doe ik graag. 
Na de dienst is er op het plein voor de Rehobothkerk een 
glaasje Glühwein. Van harte welkom en komt allen!

1e Kerstdag
Zondag vieren we kerst! De geboorte van Jezus Christus. 
Gods grootste geschenk aan ons, Zijn diepste Woord voor 
deze wereld. De kerngedachte van de preek zit ook vervat 
in een prikkelend citaat van Thomas Merton: In deze 
wereld, deze krankzinnige herberg waar absoluut geen 
plaats voor Hem is, komt Christus on-uitgenodigd.
We wensen elkaar een gezegende dienst en een geze-
gende dag. Vergeet niet de lunch na de dienst en al hele-
maal niet het kinderkerstfeest! Welkom! 
Hartelijke groet, ds. Geert van Meijeren.

Kerstlunch
Er hebben zich veel mensen aangemeld om mee te lun-
chen. Daar zijn we erg blij mee! Heeft u zich niet aange-
meld, dan bent u evengoed welkom.
Om alles een beetje in goede banen te leiden volgen hier 
wat tips:
• Koffie en thee na de dienst is te krijgen in de hal. Wilt 

u daarna met uw drinken eerst doorlopen naar de zaal 
erachter en daar zo veel mogelijk gaan zitten? 

• Als na het koffiedrinken de lunch begint is er een spe-
ciale tafel voor de jongere kinderen om bv te kleuren.

• De zaal is waarschijnlijk te klein voor iedereen. Daarom 
is er ook in de hal eten te krijgen en zijn er sta-tafels.

Tot zondag!

Meeleven
• Mevrouw Nel Zoutendijk is hard gevallen en heeft 

haar heup gebroken. Zij is in het  IJsselland ziekenhuis 
geopereerd. Gelukkig is er snel een plekje in de Marnix 
vrij gekomen en daar mocht zij donderdag 22 decem-
ber naar toe. Het revalideren zal wel enige tijd in beslag 
gaan nemen. Fijn dat Aad en de kinderen haar daar 
kunnen bezoeken. Misschien dat zondag toch “Het 
Licht” van Kerstfeest een beetje aanwezig mag zijn. 

• Dinsdag 20 december werden we opgeschrikt dat 
mevrouw Catrien Neels (95 jaar) in het ziekenhuis 
is opgenomen, wegens zwakte en ouderdom. Wij 
hebben geen verdere gegevens gekregen.

• Bella Joossens moet in januari 2023 aan chemokuren 
gaan beginnen. Dat was wel een tegenvaller voor haar. 
Wij hopen van harte dat je daar opnieuw de kracht voor 
mag ontvangen om dit  te moeten ordergaan, wetende  
”Hij verlaat je niet”.

Overleden
We hadden enige tijd geleden besloten om de week voor 
kerst naar Roemenië toe te gaan om onze (schoon)moeder 
te bezoeken. Tijdens ons verblijf ging haar gezond-
heid sterk achteruit en dinsdag 20 december is zij Thuis 
gehaald. Op donderdag 22 december was de begrafenis. 
We willen jullie bedanken voor gebed en condoleances na 
het overlijden van onze (schoon)moeder.
Erzsébet en Theo van Everdingen

Afscheid grOte KerK
We mogen terugkijken op een waardige afscheidsdienst 
van de Grote Kerk. Bram van der Borden heeft een mooie 
herinneringsvideo gemaakt met bijzondere gebeurtenis-
sen en de afscheidsdienst hierin verwerkt. De video is op 
ons YouTube Kanaal te bekijken. 

diensten nieuwjAArsdAg
De wijkkerkenraad heeft besloten om de middagdienst 
op Nieuwjaarsdag (1 januari) te laten vervallen. Er deze 
zondag alleen een morgendienst om 11.00 uur.

https://youtu.be/1hxMOlddCpg


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.

Mededeling blOeMengrOet
Voor de Eerste Kerstdag zijn er deze keer geen bloemen 
gehaald. Dit i.v.m. met de drukte die een Eerste Kerstdag 
met zich mee brengt voor ons allemaal.
Voor velen is het een overvolle dag met verschillende vie-
ringen, zowel in de kerk als thuis, en de kans dat er iemand 
niet thuis is bij het bezorgen is heel groot.

wAArheidsvriend
De vorige week aangekondigde kerstnummers van de 
Waarheidsvriend zijn nu wel gearriveerd. Ze liggen bij de 
hoofdingang.  Gerrit van der Voet

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.
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