
Wijkberichten maandag 6 mei 2019

Kerkdienst
Op zondag ‘Jubilate’, ‘Juicht’ (Psalm 66: 1), zal ik weer in de dienst voorgaan. Wij openen de
Schrift  bij  Openbaring 7 :  9 – 17 en Johannes  10 :  23 – 30.  Wij  hopen op een fijne en
gezegende dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Een nieuw begin
Dit was de titel van de 40dagentijd 2019. We hebben met elkaar bespaard, zowel door mee
te doen met de Vastensoepavonden als met besparingen thuis. Dankzij die besparingen
kunnen een aantal projecten EEN NIEUW BEGIN maken. Met elkaar hebben we € 1690,-
bespaard. Dank u wel voor al uw bijdragen, namens de projecten van Kerk in Actie: de
kerken in Cuba, de stichting Exodus, die zich inzet voor (ex)gedetineerden, de kindslaven
in India,  de kerken in  Nederland die nieuwe vormen van kerkzijn  ondersteunen, zoals
pioniersplekken,  kliederkerk  en  monastieke  initiatieven,  de  organisatie  in  Rwanda  die
weeskinderen  opvangt  en  voor  stichting  JOP,  Jong  Protestant  die  een  nieuw  spel,  de
PaasChalenge,  ontwikkelde voor de christelijke jongeren,  met “Wie is de mol”-achtige
elementen. Ontzettend bedankt dat u meedeed, namens al deze projecten. Met vriendelijke
groet, 

Marian Verhagen

Wijkdiaconie
In  de  maand  april  en  begin  mei  ontvingen  wij  van  wel  7  personen  een  gift  voor  de
bloemengroeten (ja, en ook natuurlijk van u allemaal  in de bloemengroetbussen).  Hier
komt het lijstje in volgorde van ontvangst: via Jannie de Bruijn € 10,00, Wim Poot 2 x €
20,00, Korrie Hahn € 4,50, Joke Horlings € 5,00, Joke de Zwart € 5,00, Nel Romers €
10,00 en Ger van Embden € 5,00. In de bloemengroetbussen deed u op 5 mei € 70,00. Nel
Romers ontving € 10,00 voor een CD met de opname van een kerkdienst. Als laatste noem
ik de gift die Annet Duyverman ontving voor de wijkdiaconie,  algemene post. In deze
periode waren er geen giften op de bankrekening. Voor alle bedragen hartelijk dank, met
vriendelijke groet, 

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

Zangmiddag in Soenda 'Een lied dat klinkt'.
Graag  vestig  ik  nog  even  uw  aandacht  op  de  zangmiddag  in  Soenda.  De
eerstvolgende  is  op  15  mei.  Locatie  Soenda,  begane  grond,  achter  het  zgn
buurtcafé,  welkom  vanaf  14.45  uur  voor  koffie  of  thee.  Aanvang  15.15  uur.
Welkom voor bewoners Soenda, Billitonflat èn wijkbewoners, kortom iedereen die
van zingen houdt! Vriendelijke groet, namens het 'Team Zangmiddag'.

Riet Elmendorp

Boekenmarkt en oud papier



Op zaterdag 18 mei is er weer de boekenmarkt in de benedenzaal van de kerk. Van 0.900 tot
11.30 uur kunt u weer zoeken naar boeken, puzzels en kaarten. In de koffiehoek kan er weer
gezellig bijgepraat worden. En omdat er in april geen boekenmarkt was, is er veel te vertellen.
Op het kerkplein staat de container met medewerkers klaar voor het aannemen van uw oud
papier. Namens ons team,

Adri van Vliet

Dank
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes, tijdens
mijn ziek zijn. Het was hartverwarmend, ik heb hier veel kracht uit weten te halen.

Daisy de Graaf –  Verhagen

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.


