Wijkberichten 3 december 2018
Kerkdienst
De tweede zondag van Advent is het zondag, 9 december. Ik hoop de voorganger te zijn in de
Rehobothkerk. Op het leesrooster staan de schriftlezingen Maleachi 3 : 1 – 4 en Lucas 3 : 1 –
6 aangegeven. Na de dienst is er een stand van de wereldwinkel waar u allerlei aankopen kunt
doen voor een eerlijke prijs voor de producenten in alle delen van de wereld. Wij hopen op
een goede en fijne dienst!
Avondgebeden
In de tijd van Advent zijn er wekelijks avondgebeden in de Grote Kerk en in de
Rehobothkerk. Op woensdag 12 december in de Grote Kerk en op woensdag 19 december in
de Rehobothkerk. Korte, sobere momenten van verstilling en bezinning. Steeds om 19.30 uur
en u bent er van harte welkom!
Bloiskring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 10
december. Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! Wij gaan het
bespreken van het boek Openbaring nu afsluiten met hoofdstuk 21 : 9 – 22 : 5. Hierbij van
harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden uit de andere wijkgemeenten dan
Centrum-West! Na de jaarwisseling gaan we verder met een ander onderwerp en de naam van
het bijbelboek Ester is al gevallen. Maar eerst graag tot maandag 10 december!
Wijkblad
Het nieuwe Wijkblad is weer een schitterende uitgave geworden: veel leuke en interessante
berichten! Het is een teken dat wij bepaald geen slapende of slaperige gemeente zijn: volop
activiteit! Ook deze keer is het Wijkblad van harte bij u aanbevolen om regelmatig in te lezen
en te herlezen; daarnaast een groot compliment en dank aan de samenstellers ervan,
redactioneel en als drukwerk!
Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Seniorenkerstviering
Op vrijdag 21 december is de traditionele kerstviering voor alle gemeenteleden van 70 jaar en
ouder. Koffie vanaf 10.30 uur, dienst om 11.00 uur met ds. Nico Paap en organist Hans
Treurniet. Na een warme maaltijd volgt een optreden van het koor Marcato o.l.v. mevrouw
Ria Korpershoek. Zie voor opgave en meer informatie het nieuwe wijkblad.
Namens ouderensoos De Regenboog en de wijkdiakenen,
Joke de Zwart
Adventskalender
U kunt voor € 1, - per stuk een mooie Adventskalender bestellen bij Kerk in Actie op hun site:
www.kerkinactie.nl/advent; misschien een leuke tip.
Marian Verhagen
Wijkdiaconie

Afgelopen maand ontving onze wijkdiaconie de volgende bedragen voor bloemengroeten en
bij bezoekjes: via Greet van Kranenburg en Annet Duyverman elk € 10,00. De heer Dijkstra
kreeg een gift mee van € 20,00. In de kerk kreeg ik een envelop met € 15,00 van een
jubilerend echtpaar. Voor een CD ontving Nel Romers € 10,00. In de Marnixflat werd het
Avondmaal gevierd en de collecte bedroeg aldaar € 47,35. Ook in november ontvingen wij op
de bankrekening de maandelijkse gift van € 20,00. Uit de bloemengroetbussen op zondag 2
december werd de opbrengst weer door iemand aangevuld tot een rond bedrag van € 70,00.
Hartelijk dank aan allen. Met vriendelijke groet,
Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West 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.

