Wijkberichten 5 maart 2018

Kerkdienst. Wij naderen het midden van de veertig dagen voor Pasen. aanstaande zondag, 11
maart, is daarom de zondag die wat oplicht vergeleken bij de andere zondagen: ‘Laetare’,
‘Verheug u, Jeruzalem’, naar Jesaja 66 : 10. In de Rehobothkerk zal ik de voorganger zijn en
wij lezen dan Zacharia 8 : 19 – 23 en Johannes 6 : 1 – 15. Wij hopen op een gezegende dienst!
Avondgebed. Een herinnering aan de avondgebeden in deze Veertigdagentijd: er zijn er al
enkele geweest en de overige avondgebeden zijn op woensdag 14 maart als kerkdienst op de
Biddag voor gewas en arbeid en 21 maart. In de Stille Week is er dagelijks een avondgebed:
maandag 26 maart, dinsdag 27 maart en woensdag 28 maart. Steeds om 19.30 uur in de Grote
Kerk. U bent er van harte welkom!
Bloiskring. De bijbel- en gesprekskring van de Blois van Treslongflat op de middag houden
en dan in de Rehobothkerk, bleek een succes: meerdere geïnteresseerden uit de wijk waren
gekomen om mee te doen. De eerstvolgende keer is maandag 12 maart om 14.00 uur in de
Rehobothkerk. Wij stellen dan Psalm 139 aan de orde. U bent er hierbij allemaal heel hartelijk
voor uitgenodigd: graag tot maandagmiddag!
Ten slotte. Een hartelijke groet aan u allemaal! ds. Nico Paap
Zondag 11 maart is er weer een stand van de Wereldwinkel. U kunt weer koffie, thee of
chocolade kopen, maar ook nog rijst, bakpakketten en zelfs wijn, frisdrank, pindakaas en
hazelnootpasta, honig en rietsuiker. Paasversiersels en erg leuke cadeautjes geschikt voor jong
en oud. Alles is FAIRTRADE, dat betekent dat, als wij wat kopen, de producenten en de
boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun waren. Dat is dubbel leuk, toch?We zien u heel
graag bij onze tafel in de koffiezaal na de dienst. U krijgt ook nog de hartelijke groeten van
Ilma Frederiks. Marian Verhagen
Vierde Week besparen voor Zambia. Doen wat NIEMAND wil doen. Beatrice Chikwanda
is zelf ook geholpen en bemoedigd. Toen ze getest werd tijdens haar 6de zwangerschap, bleek
ze seropositief te zijn. Dat was schrikken! Maar de Zusters hielpen ook haar en hun kindje is
gezond ter wereld gekomen. Zij woont met haar man en zes kinderen in de sloppenwijk
Zambia Compound van Mbala, in Zambia. Beatrice is nu één van de vrijwilligers die zich
dagelijks inzetten voor het Households in Distress-programma van de Zusters van de Heilige
Harten van Jezus en Maria. Beatrice is open over haar gezondheid, dat doet niet iedereen. Er
zijn nog veel vooroordelen over. Zij is erg blij dat ze meedoet in de groep en geeft nu zelf
anderen les. Beatrice wil graag een training volgen, via het HID-programma om te leren hoe
ze meer inkomen kan verwerven en daarmee beter voor haar kinderen kan zorgen. Via het
Vastenactiecampagneproject worden 300 mensen getraind als Beatrice. Meer kunt u in ons
Veertigdagenkalender-boekje lezen op de donderdag. Bespaart u weer mee? Laten we deze
week eens helemaal niet snoepen, nog goed voor onze gezondheid ook! Het bespaarde geld
kunt u weer in de zakjes bij de uitgangen na de dienst kwijt. Fijn als u ook meedoet.
Daarnaast kunt u ook besparen door mee te eten met de vastenmaaltijd, de vastensoep met
brood op vrijdagavond. U bent welkom vanaf 6 uur, om kwart over 6 gaan we eten. Er zijn
twee soorten soep, één met vlees en een vegetarische soep. Daarbij hebben we droog brood en
een glaasje water. Rond 7 uur zijn we klaar. Wilt u zich wel bij mij aanmelden als u soep wilt
komen eten, dan kunnen we voldoende voor iedereen maken. Neem uw soepkom, lepel en
portemonnee mee en eet gezellig mee en bespaar de uitgaven van uw eigen maaltijd. Vrijdag 2

maart bespaarden we € 117,95 met de vastensoep. Graag tot ziens en een fijne week gewenst.
Marian Verhagen
Wijkdiaconie. It giet oan. Wat? Nee, niet de Elfstedentocht, maar de stroom giften
in onze diaconale wijkkas. Kijkt u even mee: Op de bankrekening was er via Petra
Nijboer een gift van € 75,- en ook weer de automatisch verzorgde maandelijkse gift
van € 20,-. De bloemengroetbussen van 4 maart bevatten totaal € 65,-. Verder werd
bij een bezoek of bij het bezorgen van een bloemengroet ontvangen via Corrie
v.d.Kooij € 20,- en via Annet Duyverman eveneens € 20,-. Via Korrie Hahn € 5,- en
€ 10,-. Joke de Zwart kreeg weer een zakje munten in de hand gestopt: € 2,90 en ik
zelf in Soenda 2x € 2,-. Als laatste was er een anonieme gift in mijn brievenbus van
€ 10,-. Uw diaconie is er weer blij mee. 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 februari werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van
de offerblokken in de maand februari bedroeg € 29,70. Via Petra Nijboer werd een gift
ontvangen van € 75,- en via Fred van der Sloot werd een gift ontvangen van € 50,-. Het
bericht met de opbrengst van het oud papier in de maand januari is nog niet ontvangen. Alle
gevers en alle medewerkers van het oud papier ontzettend bedankt! Een hartelijke groet, Paul
Faas, wijkpenningmeester. IBAN: NL24 INGB 0000 6029 28
Seniorenvakantieweken. De inschrijvingen voor de seniorenvakantieweken zijn bijna rond.
Dit jaar gaan we naar Hotel Kaap Doorn in Doorn, een prachtig onderkomen in een
schitterende bosrijke omgeving. De eerste week is van 14 t/m 21 juli en de tweede van 21 t/m
28 juli. In beide weken zijn nog enkele plaatsen vrij. Bent u nog nooit mee geweest, maar zou
u het toch eens mee willen maken? Bel dan naar Nel kleijwegt: tel.: 010 435 10 39 of 06 307
401 53.
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.

