Wijkberichten 15 april 2019

Pasen
Pasen is de hoge feestdag van de opstanding van onze Heer: het is één en al feest, nu dood en
graf het laatste woord ontnomen is. De kleur wordt weer wit van het stralende licht, het Gloria
wordt in de diensten weer ingezet en feestliederen worden gezongen: de Heer is opgestaan!
De feestelijkheid wordt onderstreept door de aanwezigheid van ‘The New Life Singers’ in de
dienst: geen onbekenden in ons midden en geweldig fijn dat wij van hun feestzang weer
kunnen genieten! Er zal in de dienst een liturgieboekje zijn. Vooraf aan de dienst is er om
8.30 uur een paasontbijt, waarover in eerdere wijkberichten al te lezen was. Wij hopen op een
geweldige en feestelijke dienst in een volle Rehobothkerk!
De zondag na Pasen heet ‘Als Pasgeborenen’. Dit jaar op 28 april. Het is dan de achtste dag,
het ‘Octaaf van Pasen’; acht is het getal van het nieuwe begin, de eerste dag van de nieuwe
week na de zeven dagen van de voorbije oude week. Veel doopkapellen en doopvonten zijn
daarom achtzijdig. Het Paasfeest wordt dan afgesloten – deze zondag wordt ook wel ‘Beloken
Pasen’ genoemd; ‘beluiken’ betekent dat de luiken er als het ware voor gaan –, maar de
Paastijd gaat natuurlijk door, tot en met Pinksteren. Wij verwelkomen een gastvoorganger die
wel heel vertrouwd is in onze wijkkerk!
Op Pasen lezen wij Exodus 15 : 1 – 18, Kolossenzen 3 : 1 – 4 en Johannes 20 : 1 – 18. Wij
hopen op hele feestelijke diensten!
Ten slotte
Goed en fijn Paasfeest gewenst en een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Eredienst
Zondag 28 april zal in de morgendienst bij ons voorgaan ds. K. Blei uit Haarlem, We wensen
elkaar een goede en gezegende dienst.
.
Lenie de Boer – Keijzer
Wat een feest: het is Paasfeest!
Ja, het is waar, de Heer is waarlijk opgestaan en daarom vieren wij het Paasfeest. Veertig
dagen lang hebben we bespaard en gespaard voor het project van Kerk in Actie: “EEN
NIEUW BEGIN”. We hebben de laatste keer met elkaar Vastensoep gegeten en we hebben
het heel gezellig gehad. Ook deze keer hebben we weer erg lekker met elkaar gegeten, Nel en
Jaap hadden erg lekkere zigeuner soep en Korrie een heerlijke vegetarische minestrone soep.
En met elkaar hebben we weer een erg leuk bedrag bespaard €146,20 euro. Ontzettend
bedankt voor je deelname en speciaal de kooksterren, de tafels klaarzetters, de broodsnijders,
de bloemetjes op de tafels zetter, de tafeldekkers, de opruimers, kortom eigenlijk IEDEREEN
die er was!
Nou weet u ook dat we de vrijdag na Pasen, 26 april nog eens met elkaar gaan eten. We
houden dan de Vreugdemaaltijd. De uitnodiging daarvoor heeft u mogelijk al gehad. Een
ieder die geen uitnodiging gekregen heeft, kan die nog krijgen. Vraag het aan één van de
diakenen. Voorwaarde is wel dat u tenminste één keer mee hebt gedaan aan de Vastensoep. U
kunt dan ook weer op een lijst invullen of u komt en wat u meebrengt. De namen staan er al
op. Wilt u uw naam doorstrepen als u NIET komt? Het zal dezelfde tijd beginnen. Inloop van

6 uur en om kwart over 6 beginnen we, de kans is erg groot dat het langer duurt. Ook het
opruimen zal wat meer tijd in beslag nemen, maar met vele handen zal dat wel lukken. We
hopen op een gezellige avond als afsluiting van al deze gezellige avonden.
Voor nu FEESTELIJKE PAASDAGEN gewenst!
Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649
Bijbelkring: Het verhaal gaat
We komen op dinsdagmorgen 23 april weer bij elkaar in de Rehobothkerk. We starten om
9.30 uur en ronden tegen 11.00 uur weer af. We lezen uit Het verhaal gaat van Nico ter
Linden en delen met elkaar op welke manier die woorden ons raken. We houden ons bezig
met het evangelie van Johannes. We praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen
hebben vandaag. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens meedoen. Het zijn altijd
waardevolle ochtenden met elkaar. Van harte welkom!
Jannie Snoek en Petra Nijboer
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.

