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Kerkdienst
Aanstaande zondag, 20 mei, is het Pinksteren. Om 10.00 uur wordt u heel graag verwelkomd
in de Grote Kerk en u zeker niet alleen!  Rehobothkerk,  Bethelkerk en Kerkcentrum Holy
zullen die  ochtend gesloten zijn en samen vieren wij  één dienst,  net  als  in eerdere jaren.
Elders in deze Onderweg is er meer van te lezen. Op zondag 27 mei is het zondag ‘Trinitatis’,
de zondag ‘Drie-eenheid’  en zal  ik  weer voorgaan in de Rehobothkerk in een dienst van
Schrift en Tafel. De lezingen zijn Romeinen 8 : 12 – 17 en Matteüs 28 : 16 – 20.  Wij hopen
op fijne en gezegende diensten!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Bijbelkring
De kring rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden is weer op dinsdag 22 mei om 9.30 in de
Rehobothkerk.  We  hebben  Job  afgerond  en  starten  nu  met  Johannes.  De  bijeenkomsten
eindigen zo rond de klok van 11.00 uur. 
Hartelijk welkom!

Jannie Snoek en Petra Nijboer

Oproep aan vrijwilligers voor het KERKTERRAS
Zondag  26  augustus  zal  er  weer  een  kerkterras  gehouden  worden.  Hopelijk  weer  in  het
Oranjepark of bij slecht weer in de Grote Kerk. Afhankelijk van de locatie zijn er meer of
minder  mensen  nodig.  Zijn  er  mensen  die  vrijwilliger  willen  worden voor  dit  bijzondere
evenement.  Het  gaat  om 1.  Koffie- limonade schenken, 2.  (klap)stoelen klaarzetten  en na
afloop weer stapelen, 3. Collecteren en Welkom heten en 4. Toezicht houden. Je kunt bij de
keuken in de Rehobothkerk een lijst vinden om je op te geven, met voorkeur nummer, anders
ook nog bij:

Marian Verhagen telefoon 0102239019 of marian.verhagen@post.com

Wijkkas
In  de  maand  april  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken in de maand april bedroeg € 31,00. Via Petra Nijboer werd een gift van € 10
ontvangen. En via Joop Immerzeel een gift van € 20. Het bericht met de opbrengst van het
oud papier in de maand maart is nog niet ontvangen. De opbrengst van de boekenmarkt van
de  maanden  januari  tot  en  met  april  bedroeg  in  totaal  €  240,00.  Alle  gevers  en  alle
medewerkers van de boekenmarkt en het oud papier weer ontzettend bedankt!

Een hartelijke groet,
Paul Faas

Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

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.


