
 

 

4e Jaargang 5 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 de dienst later bekijken typt u bij Google in:   
livestream Rehobothkerk Vlaardingen centrum west - YouTube 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AANVANG: 
Alle films starten om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend en ben je van harte welkom. 
Het is prettig als je je vooraf aanmeldt via hemelsfilmfestival@gmail.com. 

ENTREE: 
Je koopt een kaartje voor €10,- en je krijgt er een tweede kaartje gratis bij. Eventueel kun je ook een 
los kaartje voor €5,- kopen. 

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

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Op vier locaties van de Protestantse kerken in Vlaardingen laten we vier films zien 
die tot een gesprek uitnodigen. Een goede gelegenheid om eens iemand mee te 
nemen; je buurman, je collega of iemand die je van het sporten kent. Je koopt een 
kaartje voor €10,- en je krijgt er een tweede kaartje gratis bij. Na de film is er 
voldoende tijd om er met elkaar nog even over door te praten onder het genot van 
een hapje en drankje. 
PROGRAMMA: 
7 februari 2023: A Yak in the Classroom 
Dit poëtische drama gaat over een jonge moderne leerkracht in Bhutan en bewijst 
dat je weinig nodig hebt om gelukkig te zijn. 
> Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen 
10 februari 2023: The two popes 
Op een belangrijk keerpunt voor de katholieke kerk sluit paus Benedictus 
XVI onverwacht vriendschap met de toekomstige paus Franciscus. 
> De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen 
 

Volgende week zondag 12 februari 

KLIEDERKERK 

mailto:hemelsfilmfestival@gmail.com
https://dewindwijzer.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023-Hemels-Filmfestivalposter-1.jpg
https://m.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum


 

 

5 februari 2023 
 

Zondag   :  vijfde na Epifanie 

Kleur   :  groen 

Voorganger   : ds. Nico Paap 

Organist   : Hans Treurniet 

Lector                :  Wim Poot 

VOORBEREIDING 

Orgelspel:  Ricercar in c, Johann Pachelbel (1653-1706)   

Welkom en algemene mededelingen 

Aansteken van de kaarsen 

Stil gebed 

Zingen: lied 112: 1 en 2 

  

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 112: 3 en 5 

Smeekgebed eindigend met gezongen Kyrie acclamatie: lied 299e 

Zingen:  Glorialied 299e 

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:   :   1 Korinthiërs 2 : 1-11 

Zingen:   Lied 848 

Schriftlezing:   Mattheüs 5 : 13 - 16 

Zingen:   Lied 339a  

Verkondiging  

Zingen:   Lied 315 

 

Zout en licht Mattheüs 5 : 13 - 16 



GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen: 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar: 

Mevr. Gille-Poot, Van der Werffstraat 296. 
Zij is onlangs thuisgekomen na een revalidatieperiode in de Marnix. 
En met een beterschapswens naar:  
Hr. Van Noord, Claudius Civilislaan 250. 

Inzameling van de gaven onder orgelspel: Allemande in g, George Friedrich Händel (1685-1759) 

De collectes zijn deze zondag voor :  

1. Kerk in Actie/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 838 : 1,2 en 3 
Zending 
Zegen: 
Gem.   : AMEN 
Orgelspel: O eeuw’ge Vader, sterk in macht (LB 467), Hans van Nieuwkoop (*1948)         

   

 
 

Pakistan – vaktraining voor jongeren  
Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de 

landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor 

mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.  

 In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het 

afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook 

helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die 

Vandaag is de maandelijkse collecte voor de bloemengroet u kunt uw gift 

overmaken naar de bankrekening van de wijkdiaconie  t.w. 

NL16 INGB 0003 53 14 05. 

 
 



daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om 

jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip 

ontstaat.  

  

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale 

projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.  

  

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan   

  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

 

 

“Het Noorderlicht” 
 

‘De Protestantse gemeente te Vlaardingen wil een thuis zijn voor mensen in hun diversiteit en eigenheid die vanuit het ge

loof in God (Vader, Zoon en Heilige Geest) verlangend uitzien naar ontmoeting met de ander. ‘ 

 

Vanuit bovenstaande visie zoals deze is weergegeven in het rapport ‘Bouwen op Goede Grond’ zijn er in de afgelopen 

maanden gesprekken geweest met de gemeenteleden die ruimte vragen voor een eigen vierplek voor jeugd, jongeren

 en jonge gezinnen. Dit verlangen is mede tot stand gekomen op basis van het al genoemde rapport ‘Bouwen op Goe

de Grond’. Uit de interviews met ‘de wijzen’ komt onder andere naar voren dat ‘er behoefte is aan plekken waar  

geëxperimenteerd kan worden met nieuwe en aantrekkelijk vormen van kerk-zijn. 

 

In een vroeg stadium en gelijktijdig met het tot stand komen van het rapport zijn er contacten ontstaan met het Noor

derlicht uit Rotterdam. Het Noorderlicht biedt een programma aan om de doelgroep te bereiken die de laatste jaren in

onze wijken wordt gemist. Daarbij staat in hun doelstelling dat zij nadrukkelijk de verbinding zoeken met de  

plaatselijke protestantse gemeente en deze ook willen behouden en ondersteunen. 

 

Wij zijn dan ook blij en dankbaar dat we kunnen aangeven dat aanstaande zondag 5 februari de eerst dienst van start 

kan gaan in de Windwijzer om 11.00.  

Als AK vinden wij dat investeren in het project “Noorderlicht” uitermate belangrijk en wenselijk is voor een kansrijke  

toekomst voor de Protestantse gemeente Vlaardingen. Van onze kant willen wij doen wat in ons vermogen ligt om  

te komen tot een vruchtbare en respectvolle samenwerking.  

 

Namens de Algemene kerkenraad      Cees Oosterom, voorzitter AK 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Start Samenkomst ‘Project Noorderlicht Vlaardingen’ 

 

Het is zover! Na een traject van voorbereidingen wordt op zondag 5 februari aanstaande de eerste samenkomst 
gehouden van Project Noorderlicht Vlaardingen. Om 11.00 uur start de samenkomst in de Windwijzer, 
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.  

 

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 welkom om te komen.  
Einde bericht - - - - - - - - 

 

Met vriendelijke groet,   Rob van Mourik   Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen 

 
Ik werk over het algemeen op maandag, dinsdag en woensdag voor de PG Vlaardingen. Om die reden kan het iets langer duren voordat ik reageer op uw em 


