
Wijkberichten 12 november 2018

Kerkdienst
In de Rehobothkerk zal  ik  aanstaande zondag,  de 18de november,  de voorganger  zijn.  De
schriftlezingen zijn Exodus 30 : 11 – 16 en Marcus 12 : 38 – 13 : 2. Eén van de collectes op
deze zondag zal voor onze wijkkas bestemd zijn; sommigen van ons weten dat graag vooraf
omdat  zij  de wijkkas een extra steuntje  willen geven en die  kan dat  trouwens ook prima
gebruiken. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Vesper
’s Middags zal ik ook voorgaan in de vesper, om 17.00 uur in de Grote Kerk. In de reeks van
de Bijbelse Lofzangen is het Magnificat aan de beurt: de Lofzang van Maria. Natuurlijk laat
de vespercantorij weer prachtige muziek tot klinken komen en u bent er hartelijk welkom!

Pastorale dienst 25 november
Over een week zal er op zondag 25 november weer een pastorale dienst gehouden worden,
samen met de viering van het Heilig Avondmaal. In deze dienst is altijd extra veel ruimte voor
de  gebeden.  Als  u  voorbede  wilt  doen  voor  iemand  of  iets,  ligt  natuurlijk  altijd  het
voorbedenschrift voor u klaar. U kunt ook al eerder uw gebedsintentie opgeven, ook naast het
voorbedenschrift: het meest handig is dat dan via de e-mail te doen en die kunt u gewoon aan
mij sturen (e-mail: npaap@ziggo.nl, zie in het kopje van ons wijkbericht). Let u er wel op dat
wanneer u voorbede vraagt voor een persoon, u wel eerst aan hem of haar gevraagd hebt of
deze daar zelf ook prijs op stelt; niet iedereen wil graag ‘openbaar’ zijn.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vrijwilligersmiddag:
Afgelopen zaterdagmiddag was het een gezellige bijeenkomst. Mooi om te zien dat er zo veel
vrijwilligers zijn in onze wijk. Vrijwilligers die op allerlei gebied hun bijdrage leveren aan
onze wijkgemeente, De opzet om gezellig en ongedwongen met elkaar samen te zijn is dus
echt geslaagd. Er waren verschillende lekkernijen gebakken voor bij de koffie of thee. Daarna
een prima buffet met een drankje. Er was genoeg voor iedereen. Meer dan genoeg. Hannie
Baauw hield een leuke quiz over Vlaardingen. Alle vrijwilligers die deze middag hebben doen
slagen en spontaan hebben meegeholpen om de kerkzaal  weer in  orde te brengen:  HEEL
hartelijk dank!!
Hartelijke groet,

Lenie de Boer – Keijzer

Boekenmarkt
De laatste boekenmarkt van 2018 zal op 17 november plaatsvinden. Van 9.00 uur tot 11.30
uur is er gelegenheid te zoeken naar een gezellig boek of een mooie puzzel voor de maand
december. Bij de koffiehoek praten we gezellig bij. De eerstvolgende boekenmarkt is op 19
januari 2019. Dus 19-1-19. Mooi te onthouden. Het inzamelen van het oud papier gaat in
december gewoon door.

Namens ons team alvast een goede decembermaand toegewenst,

mailto:npaap@ziggo.nl


Adri van Vliet.

Wijkblad
Het  eerstvolgende  wijkblad  verschijnt  op  30  november  aanstaande,  vriendelijk
verzoek aan de bezorgers om deze datum alvast in de agenda te zetten. Kopij kan
worden aangeleverd nog op 16 november bij Joke de Zwart, joke53@live.nl of in
de brievenbus: Veerplein 23, 3131 CX  Vlaardingen.

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.


