
Wijkberichten 13 mei 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag heet ‘Cantate’,  ‘Zingt’ (Psalm 98: 1). Met de vorige zondag ‘Jubilate’
zitten  wij  in  het  midden  van  de  Paastijd.  In  die  dienst  in  de  Rehobothkerk  zal  ik  de
voorganger zijn en de schriftlezingen zijn Openbaring 19 : 1 – 9 en Johannes 13 : 31 – 35. Wij
hopen op een goede en fijne dienst!

Kerkdienst Marnixflat
Tweemaal per jaar vieren wij ook in de Marnixflat een dienst van Schrift en Tafel. Wij doen
dat nu op maandag 20 mei. De dienst begint om 19.00 uur in de grote zaal op de begane
grond. Vanaf 18.30 uur zal de zaal open zijn. Uit de hele wijk bent u er allemaal heel hartelijk
welkom en met veel aanwezigen wordt dat een versterking van onze lofzang en een feestelijke
viering!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Huwelijksbevestiging en –inzegening
Op woensdag 29 mei zal het in oktober gesloten huwelijk van Jacco Pols en Magriet Mostert
(Dijklaan 29) worden bevestigd en ingezegend. Dit zal plaats vinden in een kleine kring van
naasten, aan boord van zeiltjalk “de Zeldenrust”, gelegen in de museumhaven van Krimpen
aan de Lek. Jacco en Magriet zijn al vele jaren elkaars levenspartners. Wij wensen hen een
mooie dag en al het goede voor hun verdere leven samen. 

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.


