
Kerkdienst
Aanstaande zondag, 28 oktober, hoop ik in de Rehobothkerk voor te gaan. Op het rooster van
de  schriftlezingen  staan  Jesaja  59  :  9  –  19  en  Marcus  10  :  46  –  52  aangegeven.  Twee
indringende  passages  uit  de  Schrift  om ons  eigen  te  maken.  Wij  hopen  op een  fijne  en
gezegende dienst! Denkt u er wel aan dat de klok in de voorafgaande nacht een uur teruggezet
wordt?

Weer thuis
In de nu voorbije drie vakantieweken leek het wel of de Rivièra naar het dal van de Tauber in
Duitsland was verplaatst… Soms was het zo warm dat we vanaf ons grote zuidterras, waar we
naar twee kanten het volle zicht op het schitterende dal hebben, naar binnen moesten vluchten
waar  het  koeler  was.  Heerlijk  om weer  alle  bekende plekken te  bezoeken en vertrouwde
mensen te ontmoeten;  een hoogtepunt  was het concert  in de kerk waarvoor we afgelopen
zomer al waren uitgenodigd: vier koren en orgelmuziek boden een prachtig programma van
klassieke kerkmuziek – en er werd op hoog niveau gemusiceerd! – en als afsluiting zongen de
koren samen met alle aanwezigen het lied ‘Der Mond ist aufgegangen’ (bij ons Lied 246b).
Het was allemaal geweldig! Nu weer thuis zijn is dat ook!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vrijwilligersmiddag
Zaterdag  10  november  houden  we  weer  een  vrijwilligersmiddag.  Inmiddels  hebben  alle
medewerkers een uitnodiging ontvangen. U kunt zich nog aanmelden tot uiterlijk 28 oktober,
want  we  willen  graag  weten  op  hoeveel  mensen  we  moeten  rekenen.  De  aanmeldingen
stromen inmiddels  binnen dus iedereen heeft er wel weer zin in!!! Er zijn ook al een aantal
spontane aanmeldingen om koekjes te bakken. Ook vinden anderen het leuk om iets lekkers
voor bij ‘het glaasje’ klaar te maken. Dat vinden we ontzettend fijn. Wilt u het wel even aan
mij doorgeven, zodat we een klein beetje weten waar we op kunnen rekenen.
Bij voorbaat hartelijk dank,

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.


