Wijkberichten 25 juni 2018

Kerkdienst:
Na drie heerlijke weken zomervakantie hoop ik aanstaande zondagmorgen weer de
voorganger zijn in de Rehobothkerk. We lezen dan Jesaja 3 : 25 – 4 : 6 en Marcus 5 : 22 – 43.
Wij hopen op een fijne en goede dienst!
ZOMERPROGRAMMA 2018
De maanden juli en augustus kunnen voor veel mensen erg stil zijn: velen zijn op vakantie en
allerlei activiteiten liggen stil. Buiten de zondagen is de Rehobothkerk in die maanden zeker
één keer per week open. Daar kunnen gemeenteleden en wijkgenoten elkaar ontmoeten.
In de zomer van 2016 zijn we begonnen met een zangmiddag met oude kerkelijke- en
geestelijke liederen. Dat bleek voor zeer velen aantrekkelijk en een hele fijne middag op te
leveren. In 2017 zijn er twee van zulke middagen geweest en onze wijkdiaken bouwden dit
verder uit: er werden ook koffieochtenden georganiseerd. Er begon iets te groeien van een
zomerprogramma.
In de zomer van dit jaar 2018 is er nu een écht zomerprogramma. Elke week een activiteit op
woensdag of op dinsdag. Hier staat het en u bent bij alles hartelijk welkom!:
Woensdag 4 juli: 10.00 uur, koffieochtend
Dinsdag 10 juli: 14.00 uur, zangmiddag
Woensdag 18 juli: 12.30 uur, broodmaaltijd (opgave vooraf wenselijk)
Woensdag 25 juli: 10.00 uur, koffieochtend
Dinsdag 31 juli: 14.00 uur, zangmiddag
Woensdag 8 augustus: 12.30 uur, broodmaaltijd (opgave vooraf wenselijk)
Woensdag 15 augustus: 10.00 uur, koffieochtend
Dinsdag 21 augustus: 14.00 uur, zangmiddag
Woensdag 29 augustus: 12.30 uur, broodmaaltijd (opgave vooraf wenselijk).
Let u er wél op dat de data voor de broodmaaltijden op een andere dag terecht zijn gekomen
dan in het Wijkblad van Pasen (met de gele voorkant) staat vermeld. Dat bleek toch handiger.
De bovenstaande data zijn de juiste en via het wijkbericht wordt u de komende maanden
steeds weer herinnerd aan de activiteiten van ons zomerprogramma.
U kunt bij de koffieochtenden en de zangmiddagen gewoon binnenlopen en u aansluiten.
Voor de broodmaaltijden is opgave vooraf wel wenselijk: we komen niet graag te kort en
houden liever ook niet te veel over. Tijdens de koffieochtenden en de zangmiddagen ligt er in
de kerk een lijst om u voor de maaltijd aan te melden. Bij de kerkdiensten op zondagmorgen
ligt die lijst er ook.
Ook in de zomermaanden een levende en levendige gemeenschap: de Rehobothkerk is open
voor ontmoeting! Hartelijk welkom en graag tot ziens!
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.

