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Kerkdiensten/Liturgie.
De erediensten zijn in 2018 hetzelfde gebleven als in het jaar hiervoor: elke 4e zondag van de
maand geen eredienst. Extra diensten op Goede Vrijdag en kerstavond.
In de maanden juni, juli en augustus zijn de erediensten om de 2 weken.
Tijdens Eeuwigheidszondag hebben we 2 leden, die in het afgelopen jaar zijn overleden,
herdacht.
De heer W.J. Scholl neemt het predikantschap waar en houdt ook contact met de bezoekdames.
Toerusting/winterwerk.
De Vrouwengespreksgroep gaat door onder leiding van dhr. W.J. Scholl.
In december zijn, zoals gewoonlijk, de fruitattenties voor onze leden/vrienden door vrijwilligers
weer rondgebracht.
De Kerstactie 2018 van het College van Collectanten is dit jaar gehouden voor de StiCHTING
Alzheimer Nederland.
In de Voorjaarsledenvergadering geeft de boekhouder in zijn toelichting aan, dat de financiele
situatie moeilijk is en we door zuinigheid te betrachten net rond kunnen komen.
Met eigen vervoer is de Buitendag in Rotterdam doorgebracht met eerst een bezoek aan Museum
Rotterdam 40-45 Nu en daarna een rondvaart met de Spido.
”Ons” ChaOskoor bestond 35 jaar en heeft in juni na een feestelijke eredienst een mini-concert
gegeven, waarvan dhr. H. de Koning 25 jaar dirigent is.
Publiciteit.
Op 15 januari is door de 'Verzamelde Kerken van Vlaardingen' (VKV) het Convenant
ondertekend in de Remonstrantse Kerk.
Het thema van het Kerkterras “To mij Fathers House” werd gehouden in het “Hof” en werd
georganiseerd door VKV (Verzamelde Kerken Vlaardingen). Ook veel van onze gemeenteleden
hebben weer de nodige hand- en spandiensten verricht.
Meerdere leden van onze Gemeente zijn naar de herdenking van 400-jaar Synode in Dordrecht
geweest. Ds. Klijnsma was daar samen met ds.Wansink voorganger. Bijzonder was daarbij, dat
ds. Klijnsma zijn overdenking afsloot met de remonstrantse geloofsbelijdenis.
In 2018 is een gezamenlijke kerstadvertentie van de VKV geplaatst in Groot Vlaardingen.
Het kerkblad ‘Onze Bode’ is 6 keer verschenen.
De digitale Nieuwsbrief wordt verzorgd door een gemeentelid.
Beleid/toekomstperspectieven.
In het afgelopen jaar zijn er geen “klusdagen”georganiseerd. Maar het doel blijft wel het
kerkgebouw in zo goed mogelijke staat te brengen/houden.

