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AgendA erediensten

08/01
11.00

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

collecten:
Diaconale wijk-
kas  
PGV

08/01
17.00

ds. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

15/01
11.00

ds. Geert van Meijeren collecten:
Diaconie
PGV

15/01
17.00

ds. J.B. Alblas, 
Katwijk aan Zee

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. 

Bloemengroet
Vandaag worden er weer twee groeten vanuit de 
gemeente weg gebracht. 
• De eerste gaat als teken van meeleven en betrokken 

zijn met dhr. W. P. (Willem) Post. Ook voor dhr. Post is  
de kerkgang door het ouder woorden niet meer moge-
lijk. Wij hopen, dat u onze diensten met veel plezier 
mag volgen. Hierbij ontvangt u de hartelijke groeten 
van ons allen.

• De tweede groet gaat naar mevrouw Annie de Kok. Op 
31 december heeft zij een knie operatie ondergaan. 
Gelukkig is ze nu zover opgeknapt dat ze vrijdag 6 
januari naar de Marnix mocht gaan om daar verder te 
revalideren. Wij hopen van harte Annie, dat het verder 
voorspoedig mag gaan. Een hartelijke groet van ons 
allen. Wij wensen je Gods nabijheid toe in de weg die 
je nu moet gaan!

De kaartjes aan de bloemen zijn gemaakt door Esther 
Heijndijk. De bloemen worden bezorgd door: Irene van 
Gilst en Jan en Klasien Klugkist.

meeleven
• Op woensdag 4 januari kregen wij bericht dat dhr. 

A. Pols  voor onderzoek is opgenomen  in het Vlietland-
ziekenhuis. Nader bericht moeten wij nog ontvangen.

• Zoals u bij de bloemengroet hebt kunnen lezen is 
mevr. A. de Kok over gebracht naar de Marnix. Haar 
kamernummer moeten wij nog ontvangen.

dAnk
Beste gemeenteleden, afgelopen dinsdag 3 januari mocht 
ik de gezegende leeftijd van 98 jaar bereiken. Voor dit feit 
werd ik door de gemeente Grote Kerk blij verrast met een 
prachtig boeket. Hier ben ik heel dankbaar voor en voel 
mij mede hierdoor nog steeds betrokken bij de gemeente. 
Gods trouw is groot in dit alles. Hartelijke groet van 
mevrouw Schotel uit Uitzicht.

AlphAcurcus
De Alphacurcus is een cursus als kennismaking met het 
christelijk geloof. Niet alleen voor mensen die niet gelo-
ven, maar ook voor mensen die alles nog eens willen over-
denken.
Op woensdag 25 januari a.s. willen we een infoavond orga-
niseren voor een nieuw te starten Alphacurcus. De avond 
begint om 19.00 uur met een maaltijd en wordt gehouden 
in ons gebouw De Dijk aan de Maassluissedijk 5.
Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen, maar er is nog 
plek. In verband met de maaltijd willen we graag weten 
hoeveel mensen er komen. 
Theo van Everdingen (0653842798)

Zij & Zij
Zij & Zij wil je in 2023 ontmoeten
Om met je te zingen, bidden en samen God ontmoeten. 
Alle vrouwen van jong tot oud van harte welkom bij Zij & 
Zij. En vraag ook je buurvrouw of vriendin mee. 
• 11 januari: Zij vindt rust
• 25 januari: Zij ziet
• 8 februari: Zij luistert
• 22 februari: Zij is rein
Van 9.30 - 10.30 uur, De Dijk, Maassluisedijk 5. Voor de aller-
kleinsten is er oppas.

Actie kerkBAlAns 2023
Onze Protestantse Gemeente te Vlaardingen doet weer 
mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actiepe-
riode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan. Het thema van de Actie is: Geef vandaag 
voor de kerk van morgen, want ook in de toekomst willen 
we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis 
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig, 
want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen 
bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar 
om een bijdrage vragen. Dit verzoek gaan wij aan u rich-
ten per brief in de tweede helft van januari, tenzij u vóór 
4 januari 2023 digitaal hebt toegezegd Ook al ontvangt u 
de Kerkbalansbrief over de post of aan de deur, digitaal uw 
toezegging doen, kan nog steeds!



Ga hiervoor naar: www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans. 
De digitale verwerking is een enorm fijn hulpmiddel voor 
de administratie. U kunt op het antwoordformulier dat u 
tijdens de actieperiode aangereikt krijgt, aangeven dat u 
reeds digitaal heeft toegezegd. Het antwoordformulier in 
de antwoordenveloppe wordt vanaf 21 januari 2023 bij u 
opgehaald. 
Wij hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw 
bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden 
en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te 
geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. 
Op de startdatum van de landelijke Actie Kerkbalans 2023
zaterdag 14 januari a.s. zal om 13.00 uur met klokgelui de 
actieperiode ingeluid gaan worden. 
Op naar de kerk van morgen! 
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Alberts, voorzitter College van Kerkrentmeesters

hulp gevrAAgd
Bij kerkleden, die nog geen toezegging voor Actie Kerkba-
lans 2023 hebben gedaan, zal in de week van 15-21 januari 
een brief worden bezorgd. Het antwoord wordt een week 
later opgehaald. Voor deze activiteit heb ik een trouwe 
groep bezorgers. Door omstandigheden hebben dit jaar 
helaas 5 bezorgers afgezegd. Wie wil hun plaats innemen 
en 2 x 1 uur aan deze actie geven? Graag contact opnemen 
met jklugkist@live.nl, tel 06 36289515.
Bezorgers kunnen hun brieven ophalen op de Dijk op za 
14 januari van 11.00-12.00 of op zondag 15 januari voor/
na de ochtenddienst. Onderschat aub niet hoe belangrijk 
deze actie is voor de inkomsten van de kerk en help mee. 
Namens de kerkrentmeesters, Jan Klugkist.

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.

Foto’s in de gk-App
In de GK-app is een fotoalbum aangemaakt. Hierin staan 
de foto’s van de intrededienst van 4 december jl. Binnen-
kort komen hier ook de foto’s van de afscheidsdienst te 
staan en in de toekomst ook foto’s van andere bijzondere 
diensten en gemeenteactiviteiten.

open vrouwen koFFiemorgen
Ook in 2023 hopen we door te gaan met onze maande-
lijkse koffiemorgens. De eerste is op a.s. donderdag 12 
januari. Spreekster is Dinie Stortenbeker. Zoals inmiddels 
wel bekend is wordt de koffiemorgen gehouden in de 
Bethelkerk, Burg. Verkadesingel, waar u vanaf 9.00 uur 
welkom bent en de koffie en thee al voor u klaar staan. Om 
9.30 uur wordt de morgen geopend. Einde: ongeveer half 
twaalf. Meer info: Annelies Sondorp, tel. 474 40 33. Weet 
dat u hartelijk welkom bent. Dat geldt natuurlijk ook voor
diegenen, die nog nooit op onze koffiemorgens geweest 
zijn en voor de eerste keer bij ons te gast zijn! We hopen 
tot ziens op de tweede donderdag in het nieuwe jaar. 
Namens het team, Franny Treurniet (tel. 475 07 57)

kliederkerk 
Ook in januari is er weer Kliederkerk. Deze keer een weekje 
later, op 15 januari en op een andere locatie, Open Huis. 
Thema voor deze keer is Huis op de rots. Want, wie er nou 
een wiebelig huis hebben, willen we allemaal niet een huis 
zonder de kans dat deze om kan vallen? En daar gaan we 
het deze keer over hebben, hoe bouw je iets op zodat het 
stevig is en stormen kan weerstaan?
We starten om 15.00 uur met het samen ontdekken van 
de verschillende activiteiten die bij het thema horen. En 
ook deze keer sluiten we weer af met een gezamenlijke 
maaltijd.
Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of 
niet veel meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige 
opzet is Kliederkerk ontzettend leuk voor een brede groep 
mensen, niet- kerkelijk, kerkelijk of zoekende. Bij Klieder-
kerk er is altijd iets voor je te vinden, kom langs of neem 
iemand mee.
Kliederkerk is in Open Huis, Zomerstraat 15 in Vlaardingen.
Mail voor meer info naar kliederkerkvlaardingen@gmail.
com.

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.

http://www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans
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liederen en leZingen deZe morgen 
• Op Toonhoogte 148

Dit is de dag (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Wees daarom blij  (2x)
en zing verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft.

This is the day (2x)
that the Lord has made. (2x)
We will rejoice (2x)
and be glad in it. (2x)

This is the day that the Lord has made.
We will rejoice and be glad in it.
This is the day, this is the day,
that the Lord has made.

• Op Toonhoogte 149
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

(Refrein)
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leid!:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
(Refrein)

• Psalm 118 vers 9 en 10
• Gezang 442 vers 1 en 2

• Kinderlied Op Toonhoogte 498
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k heb Hem nodig, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

• Schriftlezingen: Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11
• Op Toonhoogte 349 vers 1

Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éne dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was ‘t, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

• Verkondiging ‘Het feest gaat door’ (n.a.v. Johannes 
2: 11)

• Gezang 38 vers 3 en 5
• Psalm 72 vers 6 en 7

liederen en leZing deZe middAg
• gezang 247 vers 1
• Gezang 247 vers 2 en 3
• Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4
• Schriftlezing: Lukas 3: 1-22
• Gezang 46 vers 1, 2, 3 en 4
• Verkondiging
• Gezang 46 vers 5, 6 en 7 
• Psalm 116 vers 5, 6, 7 en 8 


