Wijkberichten 5 februari 2018

Kerkdienst. Aanstaande zondag, 11 februari, zijn wij bij de afsluiting van de tijd van
Epifanie. Wij hebben paasverhalen gelezen, vooral uit Marcus 1. Marcus is het kortste
evangelie; het komt meteen ter zake waar het om gaat bij de vraag wie ons verschenen is in
Jezus, het Kind van Bethlehem: Hij is de Christus. In de dienst in de Rehobothkerk zal ik
weer de voorganger zijn en wij openen de Schrift bij 2 Koningen 5 : 1 – 15 en Marcus 1 : 40 –
45. Wij hopen op een goede dienst!
Naar de Veertigdagentijd. Op Aswoensdag, dit jaar op 14 februari, begint de
Veertigdagentijd. Wij gaan op weg naar Pasen: een periode van bezinning en inkeer. Over ons
mens-zijn: wij zijn bevrijd ten leven, naar Gods volle en diepe betekenis van dat woord; maar
Hij heeft daar een immense prijs voor betaald in zijn Zoon. Hoe leven wij daaruit en daarvan?
Bij de bezinning is er ook dit jaar een boekje: de Veertigdagenkalender van onze
wijkgemeente. Afgelopen zondag kon u het al meenemen uit de Rehobothkerk en aanstaande
zondag ligt het er uiteraard ook. Om te gebruiken veertig dagen lang. U kunt het ook
meenemen voor iemand waarvan u weet dat die het graag hebben zou, maar die niet meer zelf
in de gelegenheid is om naar de kerk te komen. Het boekje is door een intussen vast team
samengesteld en gemaakt. Hun namen staan er in. Toch op deze plaats een extra compliment
aan Wil van Veelen, die naast haar inhoudelijke bijdragen, al het typewerk, het ordenen van de
geleverde bijdragen en heel veel meer heeft verricht; veel achtergrondwerk, maar wél veel en
onmisbaar! In het Veertigdagenboekje vindt u ook alle informatie over de vastensoep, die dit
jaar weer gehouden wordt. De eerste keer is op vrijdag 16 februari en de intekenlijst ligt in de
kerk voor u klaar.
Blois van Treslongkring. Op de bijbel- en gesprekskring van de Blois van Treslongflat
hebben we afgesproken tot aan Pasen nog twee keer bij elkaar te komen en dan een psalm
centraal te stellen. Nu is gebleken, en ook daarover hebben we gesproken, dat de bewoners uit
de flat, die bij de kring zijn, allen voldoende mobiel zijn én dat er meerdere geïnteresseerden
uit de wijk zijn om mee te doen, maar ’s avonds echt niet de deur uit gaan. Wij willen de
eerstvolgende keer een andere tijd en plaats proberen. U bent allemaal heel hartelijk welkom
op maandag 12 februari om 14.00 uur in de Rehobothkerk. Wij stellen dan Psalm 42/43 aan
de orde. Mochten de middag en de kerk meer praktisch zijn dan de avond in de Bloisflat, dan
bespreken we of de nieuwe vorm voortgezet zal worden. Graag tot maandagmiddag!
Ten slotte. Een hartelijke groet aan u allemaal! ds. Nico Paap
Vastenmaaltijden. Afgelopen zondag heeft u het al gehoord. We gaan weer vastenmaaltijden
organiseren, 6x, jawel ZES KEER gaan we een lekkere, maar sobere maaltijd maken. Het
worden weer twee soepen, een vegetarische en één met vlees. Daarbij wordt ook brood, droog
brood, geserveerd. Het is de bedoeling dat u zelf uw soepkom en lepel meeneemt. Zodat we
ook daar op kunnen besparen. We beginnen op vrijdagavond 16 februari, de inloop is vanaf 6
uur, we starten met eten om kwart over 6 en we zijn om kwart over 7 klaar. Waarna u kunt
gaan doen wat u toch al van plan was op de vrijdagavond. Behalve de soepkom en de lepel
neemt u ook de portemonnee mee, want het is de bedoeling dat u het geld wat u bespaart,
omdat u nu niet zelf voor de maaltijd hoeft te zorgen, doneert voor het project waar we deze
40dagen- of vastentijd voor besparen. Over dit project kunt u nog veel meer lezen in
Onderweg en in onze Veertigdagenkalender. U kunt zich opgeven voor de maaltijd(en) op een
lijst die achterin de kerk of bij de keuken ligt. Elke vrijdagavond vanaf 16 februari tot en met
23 maart kunt u mee eten. Kunnen we ook voor u koken, zodat u gezellig mee kunt eten? Als

u zich niet heeft opgegeven, kunt u mij ook nog bellen of een e-mailtje sturen: 06 20379649
of marian.verhagen@post.com
Wijkdiaconie. In de eerste maand van dit jaar heeft de wijkdiaconie vier giften
ontvangen, op de bank € 25,- en € 20,-; en contant via Corrie vd Kooij € 10,- voor
een bloemengroet en via Nel Romers ook € 10,- voor een CD. De
bloemengroetbussen op 4 februari bevatten een mooi totaal van € 90,-. Hartelijk
dank. Met vriendelijke groet, Riet Elmendorp, penningmeester IBAN: NL16
INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen
Wijkkas. In de maand januari werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de
offerblokken in de maand januari bedroeg € 36,60. Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen
van € 20,- en via Joop Immerzeel werden twee giften ontvangen van respectievelijk € 5,- en €
10,-. Via Jan de Boer werd van mw Zwaans een doosje met centen ontvangen van in totaal €
3,82, aangevuld met € 10,- extra. De opbrengst van het oud papier in de maand december
bedroeg € 255,75 (3,72 ton). Alle gevers en alle medewerkers van het oud papier ontzettend
bedankt! Een hartelijke groet, Paul Faas, wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 6029 28
Actie Kerkbalans 2018. Wij hebben de afgelopen week de Actie Kerkbalans “Geef voor uw
Kerk” afgesloten. Zeer veel lopers in onze wijk hebben regen en kou getrotseerd om de
antwoorden met uw toegezegde bijdragen voor 2018 op te halen. Daarvoor zeggen we alle
medewerk(st)ers hartelijk dank. Zeker ook dank aan u als gemeente van wie zo goed als alle
antwoordenveloppen zijn ontvangen met hopelijk een verrassend positieve uitslag. U krijgt zo
snel mogelijk het resultaat te horen. Nogmaals dank namens het College van
Kerkrentmeesters en de Raad van de Geldwerving: Joop Immerzeel, Nel Romers, Linda
Klootwijk
Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West. Voor pastorale – en diaconale vragen
bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van ’s morgens 9.00 uur tot ’s
avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of
reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale
aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.
Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dat dan
uiterlijk op vrijdag per mail door aan een van de pastores.

