
Wijkberichten 2 juli 2018

Kerkdiensten
Aanstaande zondagmorgen vervolgen wij met de lezingen uit Marcus. We lezen dan Ezechiël
2 : 1 – 7 en Marcus 6 : 1 – 6. Wij hopen op een fijne en goede dienst!

ZOMERPROGRAMMA 2018

In de zomer van dit jaar 2018 is er een écht zomerprogramma. Elke week een activiteit op
woensdag  of  op  dinsdag.  De  eerstvolgende  activiteit  is  een  zangmiddag  met  oude(re)
kerkelijke en geestelijke liederen: op dinsdag 10 juli om 14.00 uur in de Rehobothkerk. Fijn
samen zingen en natuurlijk een ruime theepauze om elkaar te ontmoeten.  De rest  van het
zomerprogramma staat hieronder en u bent bij alles hartelijk welkom!:

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).

U kunt  bij  de koffieochtenden en de zangmiddagen gewoon binnenlopen en u aansluiten.
Voor de broodmaaltijden is opgave vooraf dus 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!

Overleden
Op zondag 24 juni overleed mevrouw Hotske Siebesma – Klapwijk. Zij was 76 jaar oud. Met
haar man woonde Ottie Siebesma aan de Roemer Visscherstaat. De allereerste keer dat ik de
familie  Siebesma  ontmoette,  was  bij  het  muziekuur,  dat  wij  eind  maart  2017  in  de
Rehobothkerk  vierden ter  gelegenheid  van mijn  60ste verjaardag.  Wij  spraken toen  af  die
ontmoeting  een  vervolg  te  geven.  Bij  een  huisbezoek  bij  hen  thuis  was  de  verdere
kennismaking allerhartelijkst, inclusief een rondleiding door het huis, de praktijkruimte van
mevrouw Siebesma en de schitterende tuin, waar veel zorg en trots uit bleek. Ik ervoer hen als
hele  fijne  mensen,  betrokken  op onze  wijk,  niettemin  daarbij  met  een  voorkeur  voor  de
achtergrond. De uitvaart vond plaats op vrijdag 29 juni in het crematorium ‘De Dijk’ aan de
Hoge Zeedijk in Maassluis. Haar nagedachtenis zij tot zegen, met name voor haar man, de
kinderen en de kleinkinderen!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap



Wijkdiaconie
Zomerwarmte! Die warmte zal u geïnspireerd hebben tot de volgende giften die wij weer in
dank hebben ontvangen. De bloemengroetbussen van 1 juli bevatten € 80,00. Verder waren
er vijf  giften van elk €10,00, te  weten Nel  Romers  1x,  Jaap Kleijwegt 2x en Ger van
Embden ook 2x. Op de bankrekening waren er twee giften: € 20,00 en € 50,00.

Met vriendelijke groet, Riet Elmendorp, penningmeester

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

Zangmiddag in Soenda
In verband met de vakantieperiode komen wij in de maanden juli en augustus niet
bijeen  voor  de zangmiddag in Soenda.  De eerstvolgende keer  staat  gepland op
woensdag 19 september.

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.


