Wijkberichten 25 maart 2019

Eredienst
Zondagmorgen zal bij ons voorgaan ds. P. Schelling uit Monster
We wensen elkaar een Goede en Gezegende dienst toe.
Lenie de Boer-Keijzer
Avondgebeden Grote Kerk
Samen met de wijkgemeente Grote Kerk zijn er in onze wijk ook deze Veertigdagentijd weer
wekelijkse avondgebeden en in de Stille Week ook op de eerste drie dagen van die week.
Steeds in de Grote Kerk op woensdag 3 april, 19.30 uur; woensdag 10 april, 19.30 uur;
maandag 15 april, 19.30 uur; dinsdag 16 april, 19.30 uur en woensdag 17 april, 19.30 uur. U
bent er van harte welkom!
Veertigdagen- of vastentijd
Drie keer hebben we met een aantal mensen Vastensoep gegeten. Ook deze keer was weer
bijzonder, we hadden heerlijke Kippensoep gemaakt door Mary en we hadden vegetarische
groentesoep van ds. Nico Paap, ook erg lekker trouwens. Voor hem een ontdekking dat hij
ook lekkere vegetarische soep kon maken en voor ons leuk om soep te eten gemaakt door de
dominee. Als u er niet bij was, tja, dan hebt u wat gemist. We bespaarden door met elkaar
soep te eten €130,00. Mooi toch? Dit geld gaat bij het bespaarde geld wat zondags na de
dienst bij de uitgangen wordt ontvangen. Er is dan de week erop bij Collecte verantwoording,
ergens achter in ONDERWEG een totaal bedrag van de Centrum West Vastenactie. Als u dan
komende Onderweg nr.12 deze 130 euro aftrekt van het bedrag dat daar vermeld wordt, dan
weet u ook hoeveel er bij de uitgangen aan bespaard geld is gedoneerd.
Heeft u in onze mooie veertigdagenkalender gekeken waar we volgende week voor besparen?
Op zaterdag staat een stukje over het project dichtbij. Nieuwe vormen van Kerkzijn in
Nederland, Rotterdam zelfs, zoals de bij ons bekende Kliederkerk. En er wordt meer regionaal
ander kerkenwerk ook financiële hulp geboden. Een bijzonder goed doel om voor te besparen.
Veel succes met de uitvoering van de bespaartip, ook in deze wijkberichten vermeld.
U kunt zich uiterlijk woensdag opgeven voor de volgende Vastensoep maaltijd op
vrijdagavond, inloop 6 uur, we beginnen om kwart over 6. En u bent gegarandeerd voor kwart
voor 7 weer klaar voor andere activiteiten.
Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649)
Bespaartip van de week
Geen koekjes of snoep, maar een boterham extra.
Paasgroeten.
Zoals ieder jaar werd ook nu weer door Kerk in Actie en het Justitiepastoraat een
paasgroetenactie gehouden. Politieke gevangenen in het buitenland en gedetineerden en exgedetineerden in Nederland ontvangen op deze manier een Paasgroet. Tevens bestaat voor hen
de mogelijkheid zelf een kaart te schrijven, die door ons gefrankeerd is. We willen als
diakenen alle gemeenteleden, die spontaan hun medewerking hebben verleend, dan ook
hartelijk danken.

Vroege vogels.
Op zondag 21 april a.s. (1e Paasdag) wordt er een Paasontbijt georganiseerd. De wijkdiakenen
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het ontbijt zal om 8.30 uur beginnen, dus
dat betekent vroeg op die dag. Uiteraard willen we weten op hoeveel personen er gerekend
kan worden. Daarom kunt u vanaf zondag a.s. op de lijst in de hal bij de keuken uw naam
vermelden.
Mocht u liever even bellen kan dat ook: 010-4351039 of 06-30740153. Na het ontbijt zal om
10.00 uur de feestelijke Paasdienst gehouden worden met medewerking van het gospelkoor
The New Life Singers. Alle ingrediënten voor een fijn Pasen met de wijkgemeente worden u
aangereikt.
Namens uw wijkdiakenen, Jaap Kleijwegt
Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET
TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.

