
Wijkberichten 30 april 2018

Kerkdiensten
Aanstaande zondag is het zondag ‘Rogate’, ‘Bidt’. Het afscheid van de Opgestane nadert nu
heel snel. Tussen de voetwassing (Johannes 13) en de gevangenname (Johannes 18) staat de
afscheidsrede die Jezus tot de zijnen spreekt. Daaruit lezen wij ook op deze zondag. In een
kleine afwijking van het rooster lees ik graag een derde ‘Ik ben’-woord en kies voor Johannes
14 : 1 – 21. Naast de eerste lezing 1 Johannes 4 : 7 – 16 komt ook hierin de liefde sterk aan de
orde  (die  wat  het  rooster  betreft  in  Johannes  15  aangegeven  staat),  zodat  deze  kleine
aanpassing van mijn kant zonder bezwaar mogelijk is.

Op donderdag 10 mei is het de dag van de Hemelvaart  van de Heer. Ook op die morgen
komen wij in de Rehobothkerk samen. Dan zullen wij de Schrift openen bij Handelingen 1 : 1
– 11 en Lucas 24 : 44 – 53. 

Beide keren zal ik de voorganger zijn en wij hopen op goede en fijne diensten!

Bloiskring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 7
mei.  Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! Ons project rond de
psalmen hebben wij afgesloten en de groep deelnemers gaf aan een aantal  keren bezig te
willen zijn met het boek Openbaring. Een heel boeiend Bijbelboek met een eigen ‘golflengte’.
In de komende maanden nemen we enkele hoofdstukken ter hand en de eerste keer beginnen
we met een inleiding op het boek en dan het eerste hoofdstuk. Hierbij van harte uitgenodigd,
ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag
tot maandag 7 mei!

Gelukwensen
Terecht ging er op zondag 29 april spontaan applaus door de kerk na de afkondiging bij de
bloemengroet, dat één van de boeketten bestemd was voor mevrouw Rietje Veldhuizen (Floris
de Vijfde laan)  als  een gelukwens van ons  allen:  zij  had een Koninklijke onderscheiding
ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau. In de paar jaar dat ik nu in onze wijkgemeente
werk, heb ik Rietje Veldhuizen leren kennen als een betrokken ouderling en na het afsluiten
van haar ambtstermijn gaat zij nog steeds door als fijne coördinator bij de Bloiskring en vast
en zeker zijn er nog heel wat meer activiteiten bij te noemen! Bij het gelukwensen bij de
koffie na de dienst zei haar man Henk Veldhuizen, met een vrolijke lach, dat hij meer dan een
jaar lang hierover tegen zijn vrouw had moeten zwijgen… Ook op deze plaats van ons allen
heel hartelijk gefeliciteerd met deze eervolle onderscheiding!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

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 dit uiterlijk
op vrijdag per mail door aan een van de pastores.


