
Wijkberichten 9 juli 2018

Kerkdiensten
Wij blijven deze zomer doorgaan met de lezingen uit Marcus en uit de profeten. Op zondag
15 juli lezen we Jesaja  52 : 1 – 6 en Marcus 6 : 6B – 13. Op 22 juli verheugen wij ons op een
gastvoorganger en op 29 juli lezen wij Jesaja 63 : 7 – 14 en in die dienst vieren wij ook het
Heilig Avondmaal. Wij hopen op fijne en goede diensten!

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 broodmaaltijd: op woensdag 18
juli om 12.30 uur in de Rehobothkerk. Gezamenlijk eten is een prima vorm van ontmoeting;
in alle rust met elkaar aan tafel en alle ruimte voor gesprek. Vergeet niet om u voor deze
activiteit even op te geven in verband met de boodschappen. De rest van het zomerprogramma
staat hieronder en u bent bij alles hartelijk welkom!:

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!

Bloiskring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 16
juli.  Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! We gaan verder met
boek Openbaring: een heel boeiend Bijbelboek met een eigen ‘golflengte’.  De eerste keer
begonnen we met een inleiding op het boek en het eerste hoofdstuk. Nu vervolgen wij met
hoofdstuk 4. Hierbij van harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere
wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag tot maandag 16 juli!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Van de diaconie



Met  volle  teugen! Dit  is  de  titel  van  de  vakantiebijbelgids.  Een  mooi  boekje  met  korte
bijbelteksten en overdenkingen. Er ligt nog een aantal exemplaren op de boekentafel achterin
de kerkzaal. Voor de liefhebbers. Over liefhebbers gesproken: de komende zaterdagen 14 en
21 juli vertrekt er – zoals ieder jaar vanaf het kerkplein - een groep vakantiegangers naar
Hotel Kaap Doorn. Altijd leuk om uit te zwaaien, maar dan moet u er wel rond 13.00 uur zijn,
want uiterlijk 13.30 uur vertrekt de bus. Als u hen niet kunt uitzwaaien, mag u ook een kaart
sturen: Hotel Kaap Doorn, Postweg 9, 3941 KA Doorn. Dit wordt altijd zeer op prijs gesteld.
Tot slot: velen kunnen niet met vakantie en voelen zich soms eenzaam doordat de familie een
aantal weken afwezig is. U kent vast wel iemand in uw omgeving die in deze periode een
beetje extra aandacht kan gebruiken. Een goed verstaander heeft dan maar een half woord
nodig toch?

Een goede zomer toegewenst met een diaconale groet van Joke de Zwart

Wijkblad
Op 24 augustus verschijnt er weer een wijkblad. Kopij graag inleveren uiterlijk 10 augustus 
via de mail joke53@live.nl of in de brievenbus bij Joke de Zwart, Veerplein 23.

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.

mailto:joke53@live.nl

