
 

 

4e Jaargang 19 maart 2023 
 

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  09.20   op het plaatje van de kerk:  

 

 Wilt u een dienst later bekijken klik op:   
 

 
Zaterdag 18 maart 2023: 

Ontmoetingsochtend Rehobothkerk van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
• De koffie staat klaar. 

• Oud Papier Actie  
( u kunt tussen 9.00 uur en 11.30 uur uw oud papier brengen) 

• Een mooi  boek uitzoeken. 

• De voedselbank………… 
   

 

 
 

 
 

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

Vastenactie 2023 – Uit liefde voor jou. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 

Vasten- of 40dagentijd, wat gaat het weer snel. 16 maart is het “Halfvasten” we zijn dan op de helft. 

Het project voor de komende 2 weken is het project dichtbij: dat is de Voedselbank in Vlaardingen. 

Ja zeker, er wordt iedere maand een product gedoneerd na een oproep uit de kerken. Is er dan nog 

wel geld nodig? Ja toch wel. Er zijn producten die moeilijker te doneren zijn, denk aan verse 

producten of producten waar geen grote aantallen nodig zijn. Dan is het fijn dat er geld is, om die 

producten te kopen. We (be)sparen hiervoor. 1e Paasdag is de collecte voor alle projecten.  

Als tip kan de volgende tip gebruikt worden: Koop bewust minder, waar kun je op (be)sparen? We 

doen dit UIT LIEFDE VOOR JOU! 

Volgende week vrijdagavond is er weer Vastensoepavond.  

Die avond wordt door Carina de Klerk en Marca Faas. Zij koken bamisoep en kippen/groentesoep.  

Tot woensdag kun je nog doorgeven dat je mee komt eten vrijdag.  

De inloop is 18:15 uur en we eten om half 7 en om half 8 kun zijn we klaar. Neem je mok en 

soeplepel mee. En vergeet niet dat er na het eten een collectezak rondkomt voor de Voedselbank 

deze en volgende week. 

Een goede Vasten- of 40dagentijd gewenst, Marian. 

Telefoon 0620379649 of marian.verhagen@post.com 

 
 

Het product van de maand voor de voetselbank is een pot of blik groenteconserven U kunt het 

product op zaterdag tussen 9 en 12 uur en op zondag voor de dienst brengen.  

Ook online kunt u producten doneren. Op onze site Voedselbank Vlaardingen.  

Klik hiervoor op  “WEBWINKEL”. U kunt een keuze maken uit een aantal producten. De rest wijst 

zich vanzelf.  

 

 

https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum 
https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum 
https://voedselbankvlaardingen.nl/winkel/


 

 

19 maart 2023  
 

Zondag            : Vierde zondag van de Veertigdagentijd, “Laetare” (Verheugt u) 
Kleur              : paars/roze 

Voorganger   : Ds. Nico Paap 

Organist   : Hans Treurniet 

Lector              : Yvonne van Brederoode 

VOORBEREIDING 

Orgelmuziek:   ´ Psalm 122, Geert Bierling (*1956) 

 
Welkom en algemene mededelingen  
   
Zingen:   lied 122 : 1 en 2 
 

Stil gebed 

Zingen:   Bemoediging 

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

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid 

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

Groet 

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

Gem. : Amen 

Zingen:  lied 122 : 3 

Smeekgebed   

eindigend met gezongen Kyrie acclamatie:   Lied 299d (Kyrie-gedeelte) 

Liturgische bloemschikking 

Lezen Johannes 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl 

Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30)  

Laten zien  

Één van de zondagen in de 40dagentijd heet “OCULI”: 

dat betekent “ open ogen “. 

We denken dan o.a. aan de tekst uit de gelijkenis van de verloren 

zoon. De vader van de jongen staat elke dag  op de uitkijk en 

eindelijk ZIET hij hem aankomen. De vader hield de ogen open.  

In het verhaal van Johannes gaat het om een blinde man die door 

Jezus  genezen wordt. Soms zijn wij ook blind voor de omgeving 

en zien niet dat er mensen om ons heen gezien willen worden. 

Laten we vooral omzien naar elkaar en vragen of Jezus onze ogen  

hiervoor opent.. 

 

 

 

 

 

 



 

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:   Zacharia 8 : 19 – 23 

Zingen:   Lied 176 : 1, 4, 6 

Schriftlezing:  Mattheüs 7 : 13 – 29 

Zingen:   Lied 339a 

Verkondiging  

 

Zingen:   Lied 546 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen 

De bloemen gaan met een felicitatie van de gemeente naar: 

Hr. Jan de Boer, Keesomstraat 1. Hij is op 14 maart 80 jaar geworden. 
 

Het tweede boeket gaat ter bemoediging naar: 
Hr. Henk Veldhuizen.  
Hij verblijft in locatie Adriaan Pauw van de Zonnehuisgroep,  Van Hogendorplaan 1369,  

7de etage kamer 711. 

Verhuizing: 

Mevrouw Riet van Toor-Roskam (Uitzicht) is na een verblijf in het ziekenhuis verhuisd naar Revalidatiecentrum 

Marnix, 2de verdieping kamer 47, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen. 

Beterschap en een spoedig herstel gewenst! 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel: Sarabande c-moll, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
De collectes zijn deze zondag voor :  

1. Diaconie 
2. Missionair Werk  

 

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 799 : 1, 2, 4, 6 

Zending 

Zegen: 

Gem.   : AMEN 

Orgelspel: ‘Komt kinderen, niet dralen’ (Lied 799), Jan D. van Laar (*1936) 

 



 

 
 

AVONDGEBEDEN IN DE 40 DAGENTIJD. 
Woensdag 22 maart, aanvang 19.30 uur 

 Locatie: Rehobothkerk  
Liturgen: Wendy van Leeuwen en Ds. Geert van Meijeren 

Organist : Hans Treurniet 
U kunt thuis het avondgebed meebeleven.     Klik daarvoor vanaf  19.20   op het plaatje van de kerk. 
 

 
 

Violenactie de opbrengst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Wereld-atelier 
Het Wereld-atelier: een nieuwe activiteit in De Windwijzer. 

Op woensdagochtend bent u en andere mensen uit verschillende culturen van harte welkom om met naald en 
draad creatief bezig te zijn: haken, breien en naaien. Stoffen, wol, breipennen, haaknaalden, naaimachines en 
div. fournituren zijn aanwezig. Aan de nieuwe tafels van de boekenmarkt kunt u creatief kennis maken. En er is 
natuurlijk altijd koffie en thee. 

Het Wereld-atelier is een plek waar mensen op een creatieve manier kennis maken met elkaar, met elkaars 
cultuur, waar ze zich kunnen ontplooien en ‘spelenderwijs’ de Nederlandse taal ontwikkelen. Het is geen 
traditionele naailes, want bij het Wereld-atelier helpt men elkaar. De meer ervaren naaisters helpen de 
beginners op weg. Met het Wereld-atelier wordt een plek geboden waar de deelnemers zich gerespecteerd, 
geaccepteerd en thuis voelen. “Het is heel gezellig op het atelier. We kletsen en breien tegelijk.”  

Het Wereld-atelier, elke woensdagochtend, van 9.30- 12.00 uur, in De Windwijzer, boven bij de boekenmarkt. 
Inlichtingen/aanmelden bij Usha Lachman,  06 51 50 77 32,  vlaardingen3134@hotmail.com. 

 

Afgelopen zaterdag was het zover, de violen staan op 

het plein en samen met Wim Vis, Annet Duijverman, 
Harry en Rita Vogel (Grote Kerk) maakten we er een 
feestje van.  

En nu de opbrengst.  
Alle kerken in Vlaardingen deden aan deze actie mee en 

in totaal hebben we 402 zakken/bakken violen verkocht. 
Heel Vlaardingen staat er gekleurd op. 

We hebben het mooie bedrag van € 690,50  in de 
wijkkas van Centrum West kunnen storten. 
 
Hartelijk dank voor Uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

Sturen ter bemoediging naar: 

Mevr.J. Gardenier  Celebesstraat 13  3131 XB   Vlaardingen 

Heer Jan Zonneveld  Roemer Visscherstraat 88  3132 ET Vlaardingen 

Mevr. A. Zonne – Tiernego van Baerlestraat 36  3132 EA Vlaardingen 

 

https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum 


 

 

 
 

 
 

Vespers in de Bethelkerk  
(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus) 

 
Zondagmiddag 19 maart 2023 om 17.00 uur  

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur) 
Bethelkerk Vlaardingen 

Voorganger: ds. Nico Paap 
Thema: Jona 2 

 
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het You 

Tube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen 
 

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.  

In dit seizoen 2022/2223 gaat het over ‘kleine profeten’.  
Jona is aan de beurt, vandaag Jona 2. 

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte. 
 
Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een gebed als psalm. Het centrale 

thema is Gods onbeperkte macht en Barmhartigheid. In contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de 
verwoesting van de goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en God spaart 

hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem terecht.  
Wie weet zijn ook wij mensen zoals Jona…. 
 

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de Bethelkerk. 
Heel hartelijk welkom! 
 

Namens de Vesper-werkgroep, 
Kees Nieuwstraten  

mail: corkees29@gmail.com 
tel: 06 25108182 
 

 

 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerkonderzoek 2023 

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het jeugdwerkonderzoek binnen de Protestantse 

Gemeente Vlaardingen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder jongeren en kinder- en 

jongerenwerkers van de verschillende wijken. Inmiddels is het onderzoek afgerond en 

gepresenteerd. Een digital verslag van dit onderzoek is te verkrijgen via de scriba’s, predikaten, 

kerkelijk werkers of via de raad voor het jeugdwerk. Er is een infographic gemaakt met daarop de 

aanbevelingen en conclusies in het kort. 

 

Het is de hoop dat dit onderzoek gebruikt gaat worden voor het toekomstbestendig maken van 

het jeugdwerk binnen, en buiten, de PGV. 

 

Met vriendelijke groet, Rob van Mourik       Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen 

 

 


