
Kerkdienst
Wij vervolgen in de kerkdiensten met het boek Ester. Aanstaande zondag, 17 februari, lezen
wij Ester 6. De tweede lezing is Lucas 6 : 17 – 26. Wij hopen op een fijne en goede dienst!

Bloiskring
De eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring, is maandag 18
februari. Iedereen is hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk! De eerste keer ging
het over Ester 1 en 2; nu lezen wij Ester 3, 4, 5 en 6. Een heel lang stuk, te lang om het op de
kring voor te lezen,  dus vandaar  de vraag om het tevoren thuis al  gelezen te hebben. De
eerstvolgende keer hierna is maandag 18 maart en dan sluiten wij de bespreking van Ester af.
Hierbij  van  harte  uitgenodigd,  ook  geïnteresseerde  gemeenteleden  uit  de  andere
wijkgemeenten dan Centrum-West! Graag tot maandag 18 februari!

Wensenformulier uitvaart
Drie bijeenkomsten zijn er geweest om dit wensenformulier uit  te reiken en te bespreken.
Daar waren behoorlijk veel mensen naar toe gekomen. Meer bijeenkomsten lijken vooralsnog
dus niet meer nodig. Tegelijk komt soms het verzoek om het formulier digitaal te ontvangen.
Dat kan dus wel gewoon doorgaan. Stuurt u mij dan gewoon even een e-mailtje, waarin u
alleen maar het woord ‘uitvaartformulier’ hoeft te schrijven en ik mail het u dan gewoon via
de knop ‘beantwoorden’.

Boeken
Misschien is het leuk te melden dat de lijnen vanuit onze wijk verder gaan dan Vlaardingen:
een poosje geleden zei een goede vriendin in Leidschendam – zij was ook enkele keren in
onze kerkdienst – dat zij vanwege haar leeftijd wou gaan opruimen en zij had een heleboel
boeken,  die  weg konden.  Zij  stelde ze graag ter  beschikking aan  onze  boekenmarkt.  Het
resultaat:  ik heb drie propvolle verhuisdozen met boeken bij  haar opgehaald,  bijna niet  te
tillen. Ze liggen inmiddels in de kerk en op zaterdag 16 februari op de boekenmarkt. Zo wordt
het boekenbestand regelmatig aangevuld en vernieuwd. Nieuwsgierig?...: gewoon komen!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vastensoep: gezocht koks(m/v)
Vanaf vrijdagavond 9 maart willen we weer gezellig Vastensoep gaan eten. We hopen weer
op een aantal mensen die mee willen eten. En daarvoor hebben we koks nodig om de soepen
te koken. Het gaat om 6 vrijdagavonden tussen kwart over 6 en 7 uur. We willen dan per
avond twee soepen gekookt hebben één met vlees en één zonder vlees. Het leukste zou zijn
als er mensen zijn, die mee eten, dat zij ook een keer de soep verzorgen. We zouden dan graag
12 mensen zien, die een keer soep willen maken. Wie kunnen we noteren? Laat het mij weten,
bij voorkeur via de e-mail: marian.verhagen@post.com.

Marian Verhagen

Wijkdiaconie
U  hebt  van  mij  nog  een  lijstje  met  ontvangen  giften  tegoed,  ik  begin  met  de
bloemengroetbussen van 3 februari. Het ontvangen bedrag daaruit werd aangevuld tot €
70,00. Bij het bezorgen van bloemen werd door Corrie van Vliet € 10,00 ontvangen en
eveneens € 10,00 door Nel Noordhoek. Nel Romers kreeg een gift mee van € 10,00 voor
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een CD van de kerkdienst. Marian Verhagen bezorgde nog twee dagboekjes en ontving
daarvoor € 5,00 en € 10,00. Hartelijk dank voor uw giften.

Met vriendelijke groet, Riet Elmendorp, penningmeester.
 IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

'Een lied dat klinkt', zingen in Soenda.
Het Team Vrijwilligers van de Zangmiddag in Soenda nodigt u van harte uit om
mee te komen zingen en/of luisteren bij de maandelijkse zangmiddag in Soenda op
woensdag 20 februari a.s. Vanaf 14.45 uur is er koffie en thee. Aanvang 15.15 uur.
Locatie:  Zorgcentrum  Soenda,  begane  grond,  zaal  achter  het  zgn.  buurtcafé.
Welkom!

Vergadering Wijkwerkgroep
Op maandag  18  februari  komt  de  Wijkwerkgroep  Lage  Weide;  Hoogkamer;  Buitenwijk;
Marnixflat en Résidence Wetering bijeen. Alle contactpersonen van deze W.W.G. zijn weer
van harte uitgenodigd in de Rehobothkerk. Aanvang 14.00 uur, o.l.v. Hannie Baauw.

Lenie de Boer – Keijzer

DANK
Vanwege een operatie aan beide ogen was ik er even tussenuit, maar niet vergeten. Dit bleek
uit  vele  telefoontjes,  bezoek,  kaarten,  bloemen,  planten,  chocolade,  fruitschaal  en  andere
cadeautjes zoals pantoffelsokken (jaja!). Dank voor al deze aandacht en tot ziens!

Joke de Zwart

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.


