
  

3e Jaargang 27 november  2022  

          

Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het kerkelijk gebeuren.   

We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM.  

U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om  9.50 uur uur  op het plaatje van de kerk:  

   
Na de dienst sturen we u een mail met de link naar de opname 

die van de  dienst gemaakt is. Deze link kunt U 6 dagen 

gebruiken.   

                                 Vanaf dinsdag met  ondertiteling.  
 

Wilt U eerdere kerkdiensten bekijken klik dan HIER 

 

AVONDGEBEDEN IN DE ADVENT 
Woensdag 30 november is er in de Rehobothkerk een avondgebed, aanvang 19.30 uur. 

O.l.v. Leen Weerheim en Teun Kramer met aan het orgel Jan Blankers. 

U kunt deze dienst volgen via livestream d.m.v. te klikken op het plaatje van de kerk. 

                                               =================== 
 

ORDE VAN DIENST 

27 november 2022 
 

Zondag   : eerste zondag van Advent 

Kleur   :  paars 

Voorganger   : Ds. Nico Paap 

Organist   : Jan Blankers 

Lector                :  Wim Poot 

VOORBEREIDING 

Orgelspel: Lied 444 in bewerkingen van: Paul Kickstat (1893 - 1959), Paul Lüdders ( (1885 - 1992),  

                                                                   Ernst Pepping (1901 - 1981) en Siegfried Reda (1916 - 1968) 

Welkom en algemene mededelingen 

Aansteken van de kaarsen 

Stil gebed   

Zingen: lied 25 : 1 en 2 

Kerkenraad komt binnen 

Bemoediging 

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg. : die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

 

 

  

  

 

https://www.youtube.com/channel/UCO0XijbzuB1EKPjiNbgUCsw/live
https://www.centrumwest.nl/kerkdiensten
https://www.centrumwest.nl/kerkdiensten
https://www.youtube.com/channel/UCO0XijbzuB1EKPjiNbgUCsw/live
https://www.centrumwest.nl/kerkdiensten


 

Groet 

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.Gem. : Amen 

Zingen :   Lied 25 : 3 

Smeekgebed:  eindigend met gezongen Kyrie acclamatie:   Lied 299d 

Liturgische bloemschikking 
 
Vijg en groen 
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen 
en in het blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.  
De lezing roept het beeld op van waakzaamheid, alert blijven  
op tekenen van leven, sporen van licht, zoals het groen van de vijg. 
Groen is een symbool van hoop, leven, toekomst. Een vijg wordt in 
Deuteronomium genoemd als een van de zegeningen van het 
beloofde land. De vele zaden zijn een beeld van vruchtbaarheid, 
toekomst, hoop. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de Heilige Geest 

eindigend met: in de eeuwen der eeuwen 

Gem. : Amen  

Schriftlezing:  Jesaja 2 : 1 - 5  

Zingen: Lied 447 

Schriftlezing:  Matthëus 24: 32 - 44 
 
Zingen: Lied 339a        

Verkondiging :  

Zingen:  Lied 451: 1,2,3 en 5 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen 

Vandaag  gaan de bloemen  met een groet namens de wijkgemeente naar: 

mevrouw Boer-Kneefel, Dirk de Derdelaan 87 
en naar 
mevrouw Sterrenburg-de Ruijter, Dirk de Derdelaan 69 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel:   
De collectes zijn deze zondag voor : 

1. Kerk in Actie/Advent/Werelddiaconaat 

2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen  

 
Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken 
op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw 
gift evenredig verdeeld over beide collectedoelen.  
Dienst der gebeden 

- Dankgebed 
- Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met:  

Vg. Zo bidden wij samen lied: 367e 
- Stil gebed                 
- Onze Vader 

 

 



 

ZENDING EN ZEGEN  

Zingen:  Lied 444 

Zending 

Zegen: 

Gem.   : AMEN 

Orgelspel: :   Fantasia no 16 - Eustache du Caurroy (1549 - 1609)  

  

 
Bericht van overlijden: 
Op 21 november overleed Cornelia Francina Bijl - Lengton, Corrie Bijl. De dankdienst voor het leven van Corrie vindt 
plaats op maandag 28 november om 13.00 uur in de aula van begraafplaats Holy aan de Olmendreef 150, in 
Vlaardingen. Aansluitend zal Corrie begeleid worden naar laatste rustplaats.  
Corrie Bijl stond altijd open voor anderen, ze was intensief betrokken bij het kerkelijk leven. Ze was een geboren en 
getogen Vlaardingse. Het gezin Bijl moest jaren geleden het verlies van vader meemaken, voor wie Corrie 
onophoudelijk gezorgd heeft. Tot aan de Corona-periode bezocht zij trouw de diensten in de Rehobothkerk. Na die 
perdiode werd de afstand tot de geloofsgemeenschap wat groter, zeker ook door haar hoge leeftijd, ze mocht 94 
jaar worden. Tot voor kort liet zij zich kennen als een markante en pittige vrouw, die een mening had over wat er om 
haar heen gebeurde. Ze kon uitstekend relativeren en beschikte over de nodige humor.  
De uitvaart is ook te volgen via de link: http://www.vlaardingen.nl/uitvaartlive of klik HIER 
Username: Vlaardingen, Password: Corrie2811. 

================ 
 

 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia 

In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving 

met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. 

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar 

maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te 

voorkomen en leren wat hun rechten zijn. 

Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven temidden van een omgeving 

vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken 

(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 

45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse 

producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren. 

● 34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen 

● 1.650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok 

Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. kinderen Colombia. www.kerkinactie.nl/kinderencolombia 

 

 

http://www.vlaardingen.nl/uitvaartlive
http://www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
http://www.vlaardingen.nl/uitvaartlive


 



 

 


