
 

 

4e Jaargang 26 februari 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:   

 
 

 
Vastenactie 2023 – Uit liefde voor jou. 

 
Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia 

 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het 

zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. 

Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, 

nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die 

ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De 

Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar 

deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden 

getraind om hen te begeleiden en praktisch te 

ondersteunen. 
 

 

VASTENSOEP 
Op vrijdag 3 maart eten we kippensoep en pompoensoep 

in de grote zaal. De kooksters zijn: Annet Duijverman en Annemarie Dijkshoorn. 

Inloop om 6.15 uur, eten om half 7 uur en om 7,30 uur zijn we zeker klaar.  

Neem eigen mok en lepel mee, dan hebben we geen grote afwas na afloop.  

Er wordt gezorgd voor een voedzame soep met of zonder vlees.  

Graag aangeven, als soep zonder vlees de voorkeur heeft.  

En er wordt gezorgd voor Turks brood en bruin en wit stokbrood.  

 

Marian Verhagen 0620379649 of marian.verhagen@post.com 

Of via de intekenlijst in de keuken van de kerk. 

 

26 februari 2023 
 

Zondag                        :  eerste zondag van de Veertigdagentijd, ‘Invocabit’ 
Kleur                 : paars 

Voorganger                 : ds. Nico Paap 

Organist                          :  Jan Blankers 

Lector                              :  Wico Verhagen 
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https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum


VOORBEREIDING 

Orgelspel:   Psalm 91 - Maarten Vos (geb. 1941) en Jamie de Goei (geb. 1976)  

Welkom en algemene mededelingen 

Aansteken van de kaarsen 

Stil gebed 

Zingen:   Lied 91 : 1, 3 

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. 

 

Groet 

Vg. : Genade zij u en vrede 

   van God onze Vader 

   en van Jezus Christus onze Heer. 

Gem. : Amen 

Zingen:   Lied 91 : 7 

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

Liturgische bloemschikking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 4 : 1-11 Verzoeking in de woestijn. 

Uit liefde voor jou 

Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer uw God, vereer 

allen Hem “  

De lange weg  

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus 

onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er 

worden verschillende namen gebruikt voor het kwaad: de 

duivel, beproever, satan. Steeds stelt satan Jezus een snelle 

oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus hongergevoel gaat, om 

Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om Zijn 

rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te 

aanbidden. Jezus dient niet de duivel, maar God zijn Vader. Er is 

geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods rijk) 

heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat 

ons zien dat we niet moeten kiezen voor de “snelle 

“oplossingen of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn 

aan God en aan elkaar is de lange weg.   

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd. Als 

basis voor deze schikking gebruiken we kronkelige takken zoals 

hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te 

leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig 

pad maar een route met onverwachte wendingen. 

Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. 

 

 

 

 



 DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geesteindigend met: ‘in de eeuwen der eeuwen’. 

 Gem. : Amen 

Schriftlezing:   Jesaja 58 : 1 – 5 

Zingen:   Lied 537 

Schriftlezing:   Matteüs 6 : 1 – 15 

Zingen:   Lied 339a  

Verkondiging  

 

Zingen:   Lied 370 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen 
de bloemen gaan  ter bemoediging naar mevrouw Van der Hout-Voois.  
Zij woont sinds kort in de Meerpaal, Afdeling Vaart 2, kamer 53. 
En met een beterschapswens naar mevrouw De Bruijn-Zonneveld, Groeneweg 11. 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel:   Lied 370 - Paul Kickstat (1893 - 1959)  

De collectes zijn deze zondag voor :  

1. Diaconie 
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 538 

Zending 

Zegen: 

Gem.   : AMEN 

Orgelspel:   Fuga in e - Johann Ernst Rembt (1749 - 1810) 

====================== 
AVONDGEBEDEN IN DE 40 DAGENTIJD. 

 
Woensdag 1 maart;  aanvang 19.30 uur. Rehobothkerk. 

Voorganger: 
Organist : Jan Blankers 

Lezing: Matteüs 17 : 1-9 

U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om  19.20   op het plaatje van de kerk:  
 

 
 

 

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


 
 

Maart = Geuzenmaand: steek de (juiste) vlag uit! 
 

 
 
Het is altijd een bijzonder gezicht om in maart door 
Vlaardingen te fietsen en op allerlei kerken, scholen, winkels 
en huizen de Geuzenvlag te zien!  
 
 
 
 

Maart komt er weer aan: hoogste tijd om de vlag weer op te zoeken en de hele maand op te 
hangen! Mocht u nog geen vlag hebben: via de site www.geuzenmaand.nl kunt u een vlag bestellen 

voor 7.50 euro! 
 
Misschien hebt u de vlag Vlaardingen 750 jaar hangen: die kan de rest van het jaar ook nog. Laten 
we ons in maart richten op de herinnering aan de Geuzen en invulling geven aan het thema 
‘kwetsbare vrijheid’. Op de website vindt u het bijzondere programma dat we hebben 
samengesteld. U bent bij alle bijeenkomsten van harte welkom! 
 
Ineke Nieuwstraten 
 

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

 
 
 
 
 
 
Op 26 febuari is er een herdenking van 1 jaar oorlog in Oekraïne.  

Om 12.30 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Olivier van Noortlaan 120.  

Om 13.00 uur komt de tocht aan bij het Stadhuis voor het vervolg van het programma.  

Wilt u bij deelname aan de tocht en/of het programma bij het stadhuis,  een witte, gele of blauwe bloem 

meenemen. 

 

Het zou veel betekenen voor de Oekraïense gemeenschap als Vlaardingers de Oekraïners  met hun 

aanwezigheid steunen op dit moment van herdenking. Graag verwelkomen we u dan ook bij de stille tocht 

of bij het stadhuis. 

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

 

 
VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 

Vanaf 19 februari liggen in de kerk veertigdagenkalenders. 
U kunt er 1 meenemen. Kent U iemand die niet naar de kerk kan komen en het op 
prijs zou stellen om er 1 te krijgen neemt u er voor die persoon  gerust 1 mee. 

 

 
 

 

OEKRAINE  

 

 

http://www.geuzenmaand.nl/


 

 

WORKSHOP PAASKAARS 

Wilt U zelf uw paaskaars versieren dan kan dat op 15 maart 2023 aanvang 14.00 uur. 

Onder leiding van Elly Barendregt (Pax Christiekerk) maken we een paasversiering op een kaars. 

De kosten bedragen 10 euro. Inbegrepen 1 mooie witte kaars met glazen onderzetter. 

U kunt zich opgeven bij Mary Poot; 06 20 73 23 72  

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

 

Interne vertrouwenspersonen aan het werk 

Sinds een klein jaar zijn Bas Gravendeel en Nel van Bodegom aan het werk als interne vertrouwenspersoon in de 

Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Wat hebben wij in het afgelopen jaar gedaan?  

Wij zijn als vertrouwenspersonen aangesteld om gemeenteleden die klachten hebben over misbruik en ongewenst 

gedrag van kerkelijk medewerkers een plek te bieden waar zij terecht kunnen. Wij bieden een luisterend oor, steun 

en denken mee bij eventuele vervolgstappen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is het vooral belangrijk dat 

wij bekend zijn bij iedereen. Dit is het afgelopen jaar het speerpunt geweest voor het werk. 

Wij hebben kennisgemaakt met de kerkenraden van de wijkgemeenten en met een deel van de pastorale teams en 

het jeugdwerk in de verschillende wijken. Ook voor de medewerkers van de Groene Luiken en de Windwijzer 

fungeren wij als vertrouwenspersonen. Daar gaan wij de komende tijd ook verder voorlichting over het onderwerp 

misbruik verzorgen. Wij hebben berichten geschreven voor  Onderweg en de wijkbrieven. Op de websites van de 

wijkgemeenten en de Vlaardingse gemeente zijn we nu te vinden. Wij willen zichtbaar zijn voor ieder die ons nodig 

heeft.  

In het komende jaar willen wij hieraan verder werken. We hopen kennis te maken met alle geledingen binnen de 

kerk zodat zoveel mogelijk mensen weten waar ze terecht kunnen. 

Mocht u contact met ons willen opnemen stuurt u dan een mail naar : vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl en 

wij nemen contact met u op. 

 

 

 

HUISPAASKAARSEN 

Tot en  met zondag 5 maart kunnen er 

huispaaskaarsen worden besteld. 

Voor wat betreft de afbeeldingen zijn er vijf 

mogelijkheden. De kaars met afbeelding A wordt 

de kaars in de kerk. De hoogte van de kaarsen 

varieert van 20 tot 60 cm en de prijs van € 12 tot € 

70. 

Op de lectuurtafel in de kerk ligt een 

bestelformulier. Bestellen kan ook bij Teun 

Kramer, e-mail teun.atie@tiscali.nl , telefoon  

434 48 67. Hij kan ook desgewenst wat meer 

informatie verstrekken. 

 

 

      A      B       C       D        E 
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 NOORDERLICHT 

 

Samenkomst Project Noorderlicht Vlaardingen 

Tijdens de eerste samenkomst van Project Noorderlicht Vlaardingen mochten we 160 mensen ontvangen in 

de Windwijzer, dus dat smaakt naar meer. Op zondag 5 maart is het tijd voor de tweede samenkomst, deze 

keer ook weer in de Windwijzer. De samenkomst start om 11:00 uur deze keer is er ook oppas voor de 

allerkleinste en kinderdienst. 

 

Het doel van Project Noorderlicht Vlaardingen is om op een andere manier – meer eigentijds – samen te 

komen. Dit uit zich onder meer door tijdens de samenkomst altijd te werken met een muziekteam, dat 

eigentijdse liederen speelt en begeleidt. Naast goede muziek staan God en de Bijbel centraal in de 

verkondiging. 

 

De opzet van de samenkomst is ook anders waarbij we aansluiten op ons motto ‘geloven anno nu’ 

Project Noorderlicht Vlaardingen wil een plek zijn waar mensen God mogen ervaren op een moderne 

manier. 

 

De samenkomsten zijn open voor iedereen, jongeren, ouderen, gelovig of juist niet; je bent van harte 

welkom! 

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

Afscheid 

Iets minder dan een jaar geleden begon mijn reis in Vlaardingen, want toen mocht ik starten als 

jeugdwerker voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen. In een jaar tijd is er een hoop gedaan, gezegd en 

gezien. Maar jammer genoeg moet ik nu bekend maken dat mijn reis in Vlaardingen weer ten einde komt. 

Mijn verblijf in Vlaardingen was kort, maar ik heb mij altijd welkom gevoeld in Vlaardingen. Ik wil jullie 

allemaal van harte bedanken voor jullie steun, medewerking en gebed tijdens de afgelopen twaalf 

maanden. Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat het een ontzettend moeilijke beslissing was, want ik zie dat er 

in Vlaardingen nog genoeg werk te doen is voor jongeren. Het is fijn om te weten dat het kinder- en 

jeugdwerk voor de PG Vlaardingen ontzettend belangrijk is, ook de komende tijd. Bidden jullie mee voor 

wijsheid over de volgende stappen die genomen moeten worden om het kinder- en jeugdwerk blijvend te 

ondersteunen?  

 

'Maar waarom ga ik nu weer weg?', dat is een vraag die bij veel mensen naar boven komt, en dat is een 

terechte vraag. Sinds 2008 ben ik betrokken bij Young Life, een jongerenorganisatie die zich inzet om 

jongeren te bereiken. Onverwachts is vanuit hen nu de vraag gekomen of ik mij volledig voor hen in wil 

zetten. Na lang praten, bidden en overleggen heb ik besloten om die stap te nemen. Ik heb het gevoel dat 

God mij op dit moment de kant van Young Life op roept en dat is dan ook de reden dat ik deze moeilijke 

beslissing heb genomen.  

 

Hartelijke groet, 

Rob van Mourik 

 

 

 


