
Kerkdienst
Komende zondag, 13 mei, is het ‘Wezenzondag’, naar aanleiding van Johannes 14 : 18, ook
zondag ‘Exaudi’, ‘Hoor’, (Psalm 27 : 7) geheten. Het is de zondag tussen de Hemelvaart van
de Opgestane en de komst van zijn Geest in en waardoor wij zullen leven, de bevrijding van
Pasen zullen verder-leven. Wij lezen 1 Johannes 5 : 9 – 15 en Johannes 17. In dit laatste deel
van de afscheidsrede van Jezus – tussen de voetwassing en de gevangenname – bidt Jezus
voor ons, een geweldige en indringende diepte: niet wij bidden tot Hem, maar Hij bidt voor
ons. Wij hopen op een fijne en gezegende dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

In memoriam Tiny van Dorp – Paalvast
Op 26 april is in de leeftijd van 92 jaar Katharina van Dorp – Paalvast overleden. Zij woonde
bijna  34 jaar  lang in  de  Bolder,  Columbusstraat  101.  Ze  was de 2e dochter  in  het  gezin
Paalvast met nog een jongere zus en broer. Het was een hecht gezin en nadat ze in 1949
getrouwd was met Paulus van Dorp en ze dochter Nel hadden gekregen vormden ook zij een
hecht gezin. De man van Tiny van Dorp overleed toen zij nog maar 57 jaar oud was. Gelukkig
heeft zij de kracht gevonden om haar eigen leven in te vullen door het omzien naar de ander,
zich in te zetten voor de medebewoners van de Bolder (waar ook haar 2 zussen woonden), het
koor van Dick Borst: Andantino, de handwerkclub en door volop mee te leven met het gezin
van dochter Nel en schoonzoon Jan, de kleinkinderen Jean Paul en Stephan. Ze heeft van dit
alles volop genoten. Op 2 mei hebben we in de aula van begraafplaats Holy geluisterd naar
muziek van Andantino, naar woorden van kleinzoon Jean Paul, schoonzoon Jan en nichtje
Marjon en konden we zo horen wat Tiny van Dorp voor hen en de mensen om haar heen
betekend heeft. Daarbij hebben we gelezen uit 1 Korintiërs 13 vers 1-13 over de Liefde en
Tiny van Dorp naar haar laatste rustplaats begeleid.  Dat die Liefde ook Nel en Jan, Jean Paul
en Nadine en Stephan tot steun en troost mag zijn. 

Rinske Schlebaum

Wijkdiaconie
Wij genieten van zomerse warmte-dagen en na het bijwerken van de administratie kan ik u
ook mijn warme dank geven. De bloemengroetbussen op 6 mei bevatten (dankzij weer een
aanvulling tot een rond bedrag) deze keer € 80,00. Na bediening van het Heilig Avondmaal
in de Marnixflat bracht de collecte daar € 46,30 op. Nel Romers ontving twee giften (€
15,00 en € 10,00) voor de bloemengroeten. Ook Corrie van der Kooij ontving een gift van
€ 10,00. Op onze bankrekening was er weer de maandelijkse gift van € 20,00.
Met vriendelijke groet, 

   Riet Elmendorp, penningmeester

IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Een lied dat klinkt, in Soenda.
Op  woensdag  16  mei  is  er  in  Soenda  weer  een  zangmiddag.  Bewoners  van
Soenda/Billitonflat  maar  ook  zanglustigen  uit  de  wijk  worden  van  harte
uitgenodigd om met ons te komen meezingen. Locatie: zaal begane grond, achter
het zg. buurtcafe. Welkom vanaf 14.45 uur, aanvang 15.15 uur. Mevrouw Maaike
Vis heeft die middag de leiding. Hartelijk welkom!



het Team Zangmiddag.

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.


