Wijkberichten 1 april 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag, 7 april, is het ‘Judica’: ‘Doe mij recht’ (Psalm 43). Wij openen de Schrift
bij Jesaja 58 : 6 – 10 en Lucas 20 : 9 – 19. Wij hopen op een goede en fijne dienst!
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 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!
Bloiskring
Op de bijbel- en gesprekskring, die de naam draagt van de vroegere plek van samenkomst in
de Blois van Treslongflat, hebben we de bespreking van het boek Ester afgerond. In de volle
aprilmaand komt de kring niet bijeen, maar hierbij wél vast een vooraankondiging voor de
eerstvolgende bijeenkomst op maandagmiddag 6 mei om 14.00 uur in de Rehobothkerk. We
gaan dan het Onze Vader behandelen, het gebed dat ons allen meer dan ter harte gaat en dat
elke dienst ook door allen hardop wordt gebeden. Geen reden dus om te ontbreken en daarom
nu al de uitnodiging om aanwezig te zijn. Om in uw agenda te noteren en: hartelijk welkom!
Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Op weg naar Pasen
Wat een bijzondere periode. In deze tijd worden er veel mogelijkheden geboden om elkaar te
ontmoeten. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. We hebben Paasgroeten
aan gedetineerden en ex-gedetineerden geschreven, er zijn avondgebeden in de Grote Kerk,
elke vrijdagavond met elkaar genieten van een Vastenmaaltijd, de zondagse kerkdiensten en
dan in de week naar Pasen diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Op Eerste Paasdag kunnen we al vroeg genieten van een Paasontbijt (namelijk om 08.30 uur)
met aansluitend de feestelijke Paasdienst met gospelkoor The New Lifesingers. Veel mensen
hebben een aandeel in de werkzaamheden, die deze bijeenkomsten mogelijk maken. Bij
voorbaat heel veel dank daarvoor. Voor de Vastenmaaltijd op vrijdag en het Paasontbijt kunt
u zich inschrijven op de lijst in de hal bij de keuken. Namens de diakenen,
Jaap Kleijwegt
Veertigdagen- of vastentijd
Wat gaat de tijd toch snel, we zijn alweer ruim over de helft van de 40-dagentijd. Het gaat al
hard naar Pasen toe. Maar we gaan nog even door met besparen voor mensen die we “Een
Nieuw Begin” gunnen. Deze keer gaat het om kinderen. Weeskinderen in Rwanda, deze
kinderen verloren hun ouders aan HIV, we weten nog wel van vorige jaren, dat soms
grootouders hun kleinkinderen moesten (op)voeden, omdat die kinderen hun ouders waren
verloren. Er is ook een organisatie die deze kinderen opvangt: “Mwana Ukundwa”, dat
betekent: “Geliefd Kind”. Zullen wij weer geld besparen voor deze kinderen? Zondag bij de
uitgangen kunt u uw bespaarde geld in de zakjes doen, of ..... u kunt vrijdagavond, 12 april,
voor de laatste keer een vastensoepmaaltijd mee eten en uw bespaarde geld daar in de zakjes

doen. Wel graag op de lijst bij de keuken na de dienst of anders uiterlijk woensdagavond
opgeven, dat u mee eet. Afgelopen vrijdagavond en dan heb ik het over 29 maart haalden we
€169,60. Schitterend bedrag toch? Maar we moeten niet vergeten dat ook de soepen heerlijk
waren, een heerlijke vega paprikasoep van Janita en Annet had een heerlijke uiensoep met
vlees gemaakt. En het is super gezellig zo met elkaar eten. Fijn dat u weer zo betrokken bent
bij de 40-dagen- of Vastentijd. Veel succes verder met besparen. De bespaartip leest ook in
deze wijkberichten.
Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649
Bespaartip van de week
Geen auto gebruiken, maar de fiets of benenwagen.
Wijkkas
In de maand maart werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de
bankrekening werden giften ontvangen van € 50 en € 10. Door ds. Paap op huisbezoek
ontvangen: twee keer een gift van € 20. De opbrengst van het oud papier in de maand februari
bedroeg € 68,90 (2,12 ton). De opbrengst van de boekenmarkt in de maanden januari, februari
en maart bedroeg respectievelijk € 72, € 90 en € 85. Een prachtig resultaat! Alle gevers en
medewerkers van de boekenmarkt en het oud papier heel hartelijk bedankt. Een hartelijke
groet,
Paul Faas
Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928
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.

