
Wijkberichten 18 juni 2018

Erediensten:
Zondagmorgen gaat bij ons voor de heer Rob van Herwaarden,
diaconaal werker in de Windwijzer. Het staat gastvoorgangers vrij om zelf lezingen uit te kiezen, 
maar Rob houdt zich aan het leesrooster van de Eerste Dag. . De lezingen zijn Job 30: 15-26, 38:1 
en Marcus 4: 35-41.
Een Goede en Gezegende dienst gewenst.
Lenie de Boer-Keijzer

Bijbelkring
De kring rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden zou weer zijn op dinsdag 26 juni, maar deze 
gaat niet door. Het zou de laatste zijn van het seizoen, maar er kan een aantal mensen niet. Op 25 
september starten we weer met een nieuw seizoen en vanaf dan weer elke vierde dinsdagmorgen 
van de maand. Tegen die tijd leest u er in Onderweg wel weer over. Het is een kring die al lange tijd
bestaat en die als waardevol wordt ervaren: met elkaar in gesprek over wat de bijbelverhalen ons 
vandaag te zeggen hebben. Nico ter Linden is met zijn kijk op bijbelverhalen en zijn hertalingen 
ervan voor veel mensen van grote betekenis geweest. Al jaren wordt in deze kring de serie Het 
verhaal gaat  gelezen in plaats van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat wil niet zeggen dat iedereen het 
altijd eens met de visie van Ter Linden, maar dat is juist zo mooi aan een dergelijke kring; dat je er 
met elkaar op respectvolle wijze over van gedachten kunt wisselen. Er wordt veel met elkaar 
gedeeld. 
We gaan altijd door tot en met juni, maar deze keer gaat dat niet lukken. Na de zomerstop gaan we 
met frisse moed weer verder. Wie weet tot dan! 
Wij wensen u een fijne zomertijd toe. 
Jannie Snoek en Petra Nijboer

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.


