Wijkberichten 4 juni 2018
Komende zondag 10 juni mag ik uw voorganger zijn. Het is de 2e zondag na Trinitatis. Op het
rooster staan Rechters 12: 1-6 en Marcus 3: 20-35. Onderlinge verdeeldheid speelt in beide
lezingen een rol. Het verraad van een stam zorgt voor chaos binnen Israël. Pijnlijk aan de
evangelielezing is het onbegrip en schaamte over het optreden van Jezus bij zijn familieleden, al zal
een en ander wellicht voortkomen uit bezorgdheid. Ook de schriftgeleerden oordelen over Jezus. De
oordelen van zowel de familie van Jezus als de schiftgeleerden over zijn geestelijke gezondheid laat
zich samenvatten in deze zin van het Marcusevangelie: ‘Hij heeft een onreine geest’. Dat is nogal
wat, wat daar gezegd wordt. Verdeeldheid is de dood in de pot voor de verbinding die de Geest tot
stand wil brengen tussen mensen. Op die manier komt de gemeenschap in gevaar. Het motto
‘Samen staan we sterk’ lijkt heel ver weg…. Ik hoop u er zondag meer over te kunnen vertellen.
We hopen op een goede dienst met elkaar.
Petra Nijboer
Wijkwerkgroepvergadering:
De wijkwerkgroep Lage Weide; Hoogkamer en Buitenwijk; Marnixflat;Résidence Wetering
vergadert weer op maandag 11 juni.
Aanvang 14.00 uur o.l.v. Hannie Baauw.
Alle medewerkers van harte welkom.
Lenie de Boer-Keijzer
Verantwoording ontvangen bedragen voor de wijkkas
In de maand mei werden de volgende bedragen ontvangen.
De opbrengst van de offerblokken in de maand mei bedroeg € 25,00.
Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 400!
Via Lenie de Boer werd een gift van € 20 ontvangen. En via ds. N. Paap een gift van € 20 en via
Rinske Schlebaum een gift van € 50.
De opbrengst van het oud papier in de maand maart bedroeg € 90,83 (2,86 ton). De papierprijs was
helaas behoorlijk gekelderd. Hopelijk is dit voor korte duur.
Alle gevers en alle medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt!
Een warme zomergroet,
Paul Faas
Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928
Wijkdiaconie
De bloemengroeten die met zekere regelmaat aan u worden aangeboden blijken gewaardeerd te
worden. Dat kunnen wij ook merken aan de giften die voor de bloemen worden gegeven. Nel
Romers ontving daarvoor € 5,00, Korrie Hahn € 10,00 en Annet Duyverman ook € 10,00. In de
bloemengroetbussen van 3 juni deed u totaal € 90,05. Marian Verhagen ontving een gift van €
20,00. Wij horen steeds vaker dat om een CD met opname van een kerkdienst wordt gevraagd. Het
is inderdaad fijn om als u niet naar de kerk kunt komen de kerkdienst via een CD te beluisteren of
later nog eens te herbeleven. Ger van Embden ontving € 10,00 voor een CD. Als laatste bericht de
maandelijkse gift van € 20,00 op de bankrekening. Allen hartelijk dank.
Met vriendelijke groet, Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

