
Wijkberichten 17 september 2018

Kerkdienst
Op de  komende  zondag,  23  september,  verheugen  wij  ons  op  de  aanwezigheid  van  het
Gemengd Koor Holy in onze dienst. Het koor van ongeveer 35 leden staat onder leiding van
dirigent Hugo de Koning en Ria Korpershoek is de pianist. Er zal schitterende muziek klinken
van  Dimitri  Bortnianski  (1751  –  1825),  Samuel  Sebastian  Wesley  (1810  –  1876),  Franz
Schubert (1797 – 1828) en John Rutter (1945 –     ) en wij zullen twee liederen in beurtzang
zingen. De lezingen zijn Deuteronomium 13 : 2 – 6 en Marcus 9 : 30 – 37. Wij vieren ook het
Heilig  Avondmaal  en  er  zal  een  liturgieboekje  zijn.  Wij  hopen  op  een  feestelijke  en
gezegende dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vorming en Toerusting: vind je weg in het labyrint
Op dinsdagavond 25 september is de eerste avond in de serie ‘Geloven met hoofd, hart en
handen’. Deze eerste avond wordt geleid door ds. Nico Paap en pastor Marja Griffioen en
staat in het teken van intocht, het eerste deel van de zondagse eredienst. Onze levensreis is als
een pelgrimsreis. Je kunt bij pelgrimeren denken aan een lange reis te voet, maar je kunt jouw
weg door het leven ook een pelgrimage noemen. Je kunt het gaan van jouw weg, de zoektocht
naar wie jij nu werkelijk bent, met alles erop en eraan, licht en donker, ook een pelgrimage
noemen. En je kunt ook spreken van een pelgrimage als je het hebt over de zoektocht naar
God,  buiten  en  binnenin  je.  Deze  avond  gaan  we  op  weg  met  psalm  84,  dit  is  een
pelgrimslied.  Het  leven  van  de  psalmist  kan  ook  zomaar  ons  leven  zijn.  Dit  gaan  we
verkennen in de vorm van een labyrint. Een labyrint is beeld van dat op-weg-zijn van ons, van
onze weg door het leven. Met kleine opdrachten zoekt ieder zijn eigen weg door het labyrint.
U bent van harte welkom op deze bijzondere avond in gebouw ‘De Dijk’, Maassuissedijk 5,
op dinsdag 25 september om 20.00 uur. In het eerder gepubliceerde totale programma staat
dat u zich kunt aanmelden op de e-mail van ds. Nico Paap, maar dat mag en kunt u gerust
negeren; u kunt gewoon op die avond komen en bent allemaal van harte welkom!

ds .Nico Paap en pastor Marja Griffioen  

Bijbelkring: Het verhaal gaat 
Na onze zomerstop komen we op dinsdagmorgen  25 september voor het eerst weer bij elkaar
in de Rehobothkerk. We starten om 9,30 en ronden tegen 11.00 uur weer af.  We lezen uit Het
verhaal gaat van Nico ter Linden en dat geeft altijd weer stof tot nadenken.  Centraal staat het
evangelie van Johannes. We  praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben
vandaag. Mocht u nooit geweest zijn, kom gerust eens kijken. Het zijn altijd waardevolle
ochtenden met elkaar. Van harte welkom!

Jannie Snoek en Petra Nijboer 

Vergadering Wijkwerkgroep
De wijkwerkgroep Lage Weide, Hoogkamer, Buitenwijk, Marnixflat en Résidence Wetering 
vergadert op maandag 24 september om 14.00 uur in de Rehobothkerk. Alle medewerkers van
deze W.W.G. worden weer van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.



Lenie de Boer-Keijzer

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.


