
Orde van dienst voor de viering

van zondag 23 juni 2019

Eerste zondag van de zomer

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  
Thema

Wie ben je zèlf?
     

              
voorganger : ds. Hans Meijer, ‘s-Gravenzande
orgel : Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 
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Wij zingen  staande Psalm 139: 1, 4

4.
Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in ‘t hemels licht,
al daalde ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Bemoediging

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Wij zingen  Psalm 139: 8

8.
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ‘t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

(hierna gaan we zitten)
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Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons

Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied  lied 305: 1, 2, 3

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Evangelielezing :  Lukas 8: 26-39
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Wij zingen  lied 836: 2, 4, 5

4.
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ‘t hart, 
o stille stem in ‘t hart.

Overweging 

Wij zingen  lied 800: 1, 2, 4
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2.
Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ‘s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

4.
Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered. 
De Mensenzoon werd onze leider 
en heeft ons hart in vlam gezet. 
Toen ging voor ons de hemel open, 
oorsprong en doel, zo ongedacht. 
Geloven konden wij en hopen. 
Wij wisten ons van Gods geslacht.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V: Dat bidden wij in uw Naam
G:    Heer, hoor ons!

stil gebed   

‘Onze Vader’ (oecumenisch)

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen.

Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
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We zingen staande  lied 315: 1, 2

2.
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Zending 

Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken
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MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @  BethelkerkVld   en facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost 

Diaconale wijkkas: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.    

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 24 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 25 juni
Ouderensoos (slotmiddag) 14.30 -16.30 uur

Donderdag 27 juni
Glorious Touch 20.00 uur

Vrijdag 28 juni
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 30 juni
Dienst 10.00 uur

Kerkterras(koor) 2019

Op zondag 1 september is er om 10.30 uur op 
het terrein van het zomerterras in het 
Oranjepark een oecumenische kerkdienst, 
onder de naam kerkterras.

Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de 
Protestantse Gemeente te Vlaardingen, 
deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle 
Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten
te Vlaardingen en het Leger des Heils Waterweg Centraal.

Thema van de viering: ‘Je bent niet alleen’.
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Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en de 
Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks en het voor 
deze dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee en 
bovenal iedereen die van harte meezingt..

Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’  de 
schuilkerk.

Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor. 
Wil je/wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat: Dinsdag  13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur

Waar: in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).

Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.
Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg, guusfroberg@gmail.com; tel. 010 4348433

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KERKTERRAS 2019 – 1 SEPTEMBER

OPGAVELIJST VRIJWILLIGERS
Voor het Kerkterras op 1 SEPTEMBER 2019 
zijn diverse taken te doen. Dat kan (hopelijk) 
in het Oranjepark of bij slecht weer in de 
Grote Kerk van Vlaardingen. Afhankelijk van 
de locatie zijn er meer of minder mensen 
nodig.
Maar we gaan er positief in dus in ieder geval hebben we een groot aantal vrijwilligers
nodig in het Oranjepark. Het zijn in principe taken die zowel door mannen als vrouwen
gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan (klap)stoelen
klaarzetten, koffie-limonade/uitschenken , collecteren, welkom heten, toezicht 
houden. Dus geen reden om te zeggen .. ik kan niet, toch?
Je kunt een voorkeur opgeven maar we zullen naderhand checken of alle plekken een 
beetje bezet zijn.
Geef je zo snel mogelijk op zodat wij als coördinatoren een inschatting kunnen maken
hoeveel enthousiaste kerkleden we kunnen verwachten. 
Opgave kan via een lijstje in de kerk of een mailtje naar: predikant@ambachtoost.nl 
onder vermelden van naam en voorkeurnummer.

Actie vakantietasjes 

Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien, duurt de zomervakantie erg lang. 
Ze kunnen niet weg en moeten zich rondom het huis weten te vermaken. En wat is 
het dan fijn als de vakantie begint met het krijgen van een vakantietas vol met 
verrassingen. 
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Samen met Kerk in Actie willen deze actie ook heel graag in Vlaardingen aandacht 
geven. 

Het tasje wordt zondag 23 juni uitgereikt om te vullen  met leuke vakantiespullen. 
Een voorbeeldbriefje zit bij de tas. Het tasje kan  dan op 30 juni of 7 juli worden 
ingeleverd. 

We hopen dat het een succes wordt voor de kinderen. 

Diakenen Centrale Diaconie. 
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