Wijkberichten 4 februari 2019
Kerkdienst
Wij lezen in deze weken uit het boek Ester. Aanstaande zondag, 10 februari, vervolgen wij
daarmee met de lezing van Ester 5. De tweede lezing is Lucas 5 : 1 – 11. Wij hopen op een
fijne en goede dienst!
In het vorige wijkbericht citeerde ik van Willem Barnard het gedicht dat als gezang 45 in het
Liedboek voor de Kerken stond. Ook van Willem Barnard dit onderstaande gedicht:
ESTHER, EEN LIED
God, gij zijt niet te rijmen met het lot!
Achter al wat geschiedt blijft gij verscholen.
Al wat geschiedt - , gij hebt het niet bevolen.
Leven is wat gij wilt en niet de dood.
Niemand kan mij vertellen hoe gij heet.
En toch, uw Naam gebeurt en is geboren...
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren,
Maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet...
Want ook de twijfel kan U heilig zijn
en schroom verhindert ons U uit te spreken.
Wij lezen uw verhaal, uw taal en teken
Zal door de nacht heen ons geleide zijn.
Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Boekenmarkt en oud papier
Zaterdag 16 februari houden wij weer onze maandelijkse boekenmarkt. Van 0.9.00 uur tot
11.30 uur is er volop gelegenheid leuke en spannende boeken uit te zoeken. In de koffiehoek
is het gezellig toeven. Op het kerkplein staat de container klaar om uw oud papier in te
leveren. Daar is vrijdag ook al gelegenheid voor tot ongeveer half vier.
Namens het boeken- en krantenteam een hartelijke groet,
Adri van Vliet
Wijkkas
In de maand januari werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de
offerblokken in de maand januari bedroeg € 34. Rechtstreeks op de bankrekening werd een
gift ontvangen van € 500. Via Joop Immerzeel werd een gift van € 20 ontvangen. De
opbrengst van het oud papier in de maand december bedroeg € 99,45 (2,34 ton). Alle gevers
en medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt.
Een hartelijke groet,
Paul Faas

Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928
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.

