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AgendA erediensten

15/01
11.00

ds. Geert van Meijeren collecten:
Diaconie
PGV15/01

17.00
ds. J.B. Alblas, 
Katwijk aan Zee

22/01
11.00

dr. M.J. Paul, 
Oegstgeest

collecten:
Diaconie
IZB

22/01
17.00

ds. G.J. Glismeijer,
Nieuwegein

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
In deze ochtenddienst worden Cor Spee, Martin Kruidenier 
en Korne Vermeulen herbevestigd in hun ambt als ouder-
ling en diaken. Ook wordt Koen Korving herbevestigd als 
kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat ze weer deze taak 
op zich willen nemen! We lezen vanochtend over Jezus die 
langs het water loopt en discipelen roept: volg mij.

Bloemengroet
• Onze groet gaat als eerste naar mevrouw E. P. Vogel-

Wielaard. Deze staat in het teken van meeleven en 
betrokken zijn met u. Wij hopen van harte dat het goed 
met u mag gaan. Al zullen de ongemakken die bij het 
ouder worden horen, ook u niet voorbij zullen gaan. 
Hierbij ontvangt u een hartelijke groet van de hele 
gemeente. Wij wensen u Gods zegen toe!

• De tweede groet is voor mevrouw Marijke de Geer. Wij 
vinden het fijn om u ook te verrassen met onze bloe-
men. Dankbaar zijn wij dat wij u zondags nog in de 
kerk mogen begroeten. Wij wensen u alle goeds toe. 
De Here is u nabij.

De kaartjes aan de bloemen zijn verzorgd door Tineke 
Rietdijk en de bloemen zullen bezorgd worden door: Jan-
tine Kraaijveld en Betty Kroon.

meeleven
• Dhr. A. Pols van de Lariksdreef is deze week vanuit het 

ziekenhuis naar het verpleeghuis “Laurens Antonius 
Binnenweg” overgebracht. Zijn gezondheid is zwak. 
Laten wij hem en zijn vrouw gedenken in ons gebed.

• Mevrouw Corrie v.d. Ster uit het Billitonflat is deze week 
met haar rollator hard op haar arm gevallen. Zij is naar 
het zorgcentrum “De Kreek” gebracht. Wel heel sneu 
voor Corrie dat haar dit moest overkomen. Ook jammer 
dat ze niet wat dichterbij kan verblijven. Maar we gaan 
haar natuurlijk niet vergeten een bemoedigende kaart 
te sturen. Het is bekend dat onze gemeente daar heel 
trouw in is. Corrie, wij wensen je veel sterkte toe, een 
hartelijke groet met een warme handdruk van ons 
allen. 

dAnk
Op nieuwjaarsdag werd ik verrast met een prachtig boeket 
bloemen. Wat fijn dat de gemeente zo met mij meeleeft. 
Via de kerktelefoon blijf ik toch met u verbonden. Ik wens 
u God ’s zegen toe voor het nieuwe jaar. Met een vriende-
lijke groet van mevr.  C.E. van Oudheusden-van Delden  uit 
Uitzicht.

BelijdeniscAtechisAtie: weten wAt je gelooft
Binnenkort wil ik graag de belijdeniscatechisatie oppak-
ken. Het is natuurlijk een beetje een vreemd moment 
om te starten zo in januari/februari, maar dat hoeft een 
mooi traject niet in de weg te staan. We zijn maar gewoon 
flexibel met data, enzovoort. Belijdeniscatechisatie is een 
mooie plek voor jong en ouder om met elkaar hardop na 
te denken over je vragen van geloof en twijfel.
Natuurlijk mag dat uitlopen op geloofsbelijdenis in de 
kerk, maar ook als je dat nu nog niet van plan bent, ben 
je welkom op deze ‘geloof en twijfel’ kring. Geen vraag is 
daar dom of onbelangrijk. Een vorig seizoen bestond deze 
groep uit jongeren en ouderen. Dat kan een prima com-
binatie zijn. Ouderen worden verrast door het getuigenis 
en wijsheid van jongeren en andersom. Belijdenis doen 
is geen ‘christelijk eindexamen’. Beschouw het liever als 
een bemoediging voor onderweg. Het is nooit eenvoudig 
geweest om Jezus te volgen, maar in onze tijd is het nog 
minder vanzelfsprekend dan 30 jaar geleden. Op steeds 
meer plekken zullen we ‘eenling-christen’ zijn. Misschien 
ben je dat nu al. Maar weet je, een keer midden in Zijn 
gemeente hardop ‘ja’ zeggen op Gods liefde en de uitno-
diging van Jezus, helpt om ‘overeind’ te blijven als het gaat 
stormen. Er zijn jongeren en ouderen die soms reageren 
met: ik ben daar nog niet aan toe, of: mijn geloof is nog 
niet goed genoeg. Hoe begrijpelijk die reacties ook zijn, 
ze helpen volgens mij niet echt. Ons geloven is nooit goed 
genoeg, maar onze Verlosser is dat wel!
Ik verneem graag of je geïnteresseerd bent! Je kunt me 
mailen, bellen, appen. Als iemand graag met mij van tevo-
ren hierover spreekt, laat het gerust weten. 
Ds. Geert van Meijeren, 0648772821, Predikant@grote-
kerkvlaardingen.nl
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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)

noteer in je AgendA!
De komende tijd hopen wij als gemeente in gesprek 
te gaan over ‘Vrouw en ambt’. Noteer alvast een aantal 
momenten in de agenda:
• Weekend 28/29 januari – Verstrekken notitie wijkker-

kenraad
• Zondagochtend 5 februari – Kerkdienst
• Woensdagavond 15 februari – Wijkavond 1
• Maandagavond 13 maart – Wijkavond 2 (onder voor-

behoud)
Voor een goede bespreking is het belangrijk een goede 
afspiegeling van de gemeente aanwezig is.

moderAmen 2023
Traditiegetrouw wordt in de maand januari het modera-
men verkozen voor het komende (kalender)jaar. De predi-
kant en scriba hebben een vaste zitting in het moderamen. 
Ronald de Heer en Korné Vermeulen hebben zich ook voor 
komend jaar weer beschikbaar gesteld. De wijkkerkenraad 
heeft ingestemd met hun verkiezing. Het moderamen 
bestaat in 2023 uit de volgende leden: ds. Geert van Meije-
ren, Ronald de Heer (Ouderling-Kerkrentmeester),
Korné Vermeulen (Diaken) en Sebastiaan Vogel (Ouder-
ling-Scriba) en is dankbaar voor het gestelde vertrouwen.
Roel van Keulen neemt afscheid van zitting in het mode-
ramen tijdens de vacante periode. Het moderamen en de 
wijkkerkenraad zijn Roel ontzettend dankbaar voor zijn 
inzet, betrokkenheid en leiding de afgelopen jaren. Roel 
blijft betrokken als kerkrentmeester in het College van 
kerkrentmeesters.

orgAnisten
Bij de verhuizing naar de Rehobothkerk heeft de kerken-
raad besloten ook de continuïteit van de organisten in 
onze diensten anders te organiseren en zeker te stellen. 
Daartoe zijn alle vier de organisten (Aad Zoutendijk, Peter 
van Kranenburg, Mary Peters en Hans Treurniet) van onze 
wijkgemeente gevraagd of ze bereid zouden zijn in onze 
diensten in de Rehobothkerk te spelen. Met Aad Zouten-
dijk hebben wij meer gesprekken gevoerd om elkaar beter 
te begrijpen waarbij de kerkenraad heeft uitgesproken dat 
het, achteraf gezien, beter was geweest om de procedure 
eerst met Aad te overleggen en daarvoor is spijt betuigd. 
Wij zijn blij dat Aad dit heeft geaccepteerd en dat hij nu 
bereid is om zich vanaf 1 februari beschikbaar te stellen.

verschuiving viering heilig AvondmAAl
De geplande viering Heilig Avondmaal eind deze maand 
is verschoven naar 12 februari a.s. De voorbereiding vindt 
plaats in de middagdienst op 5 februari a.s. Onze eigen 
wijkpredikant zal de voorbereiding en viering leiden.

foto’s Bijzondere diensten
Foto’s van bijzondere diensten zullen voortaan geplaatst 
worden in onze GK-app. Heb je de app nog niet gedown-
load? Al 145 gemeenteleden gingen je al voor. Hulp nodig? 
Geef het aan bij iemand van de wijkkerkenraad.

terugBlik vergAdering jAnuAri
Op 11 januari heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Onder-
staand een kort overzicht van enkele agendapunten:
• Afstemming tijdsplanning activiteiten ‘Vrouw en ambt’ 

(zie elders in deze ZB)
• Afstemming bezetting organisten en pianisten kerk-

diensten
• Verkiezing moderamen 2023 (zie elders in deze ZB)
• Vooruitblik bezoek en gesprek predikant/kerkenraad/

classispredikant (8 februari a.s.)
• Start vorming organisatieteam Gemeentedag 2023
• Terugblik en afstemming laatste verhuiszaken Reho-

bothkerk en Grote Kerk.
• Bespreking stand van zaken lopende zaken zoals: 

Activiteiten rondom de ‘Passion’, Start Alphacursus 
(25 januari), start belijdeniscatechisatie, viering HA 
in Rehobothkerk, Organisatie bijzondere diensten lij-
denstijd.

De reguliere wijkkerkenraadsvergadering op 8 februari 
komt te vervallen i.v.m. het bezoek en gesprek classispre-
dikant. Het moderamen vergadert op woensdag 1 februari 
a.s. Wil jij iets aandragen? Dien dit dan in voor 27 januari 
a.s.



liederen en lezingen deze morgen 
• Op Toonhoogte 190 vers 1 en 4

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.

Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

• Op Toonhoogte 282
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

• Gezang 463

• Kinderlied: Op Toonhoogte 527
Is er troost voor kinderen die huilen?
Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?

Er is één, die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,
als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.

En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat
en mij leidt als ik in het donker zit.
Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,
die mij hoort en luister als ik bid.

• Schriftlezing: Mattheüs 4: 12-22
• Gezang 47
• Preek
• Psalm 32 vers 3 en 4
• Gezang 239 vers 1, 2 en 3
• Herbevestiging ambtsdragers en kerkrentmeester
• Psalm 134 vers 1 en 3 (staand)
• Psalm 150

liederen en lezingen deze middAg
• Psalm 89 vers 1
• Gezang 427 vers 1 en 7
• Psalm 32 vers 3
• Schriftlezing : Psalm 108: 1-8a, Mattheüs 8: 23-27
• Psalm 93
• Preek
• Gezang 445 vers 2 en 3
• Gezang 293 vers 1 en 3


