
Wijkberichten maandag 20-05-2019

Kerkdienst
Aanstaande  zondag  heet  ‘Rogate’  (‘Bidt’).  In  de  dienst  in  de  Rehobothkerk  zal  ik  de
voorganger  zijn  en  de  schriftlezingen  zijn  Openbaring  21 :  10 –  12 en  vers  22 –  27 en
Johannes 14 : 23 – 29. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Zomerprogramma
Doordat ik duidelijk niet  ver genoeg vooruit keek, is in het Wijkblad van eind maart,  het
Paasnummer,  niets vermeld over het zomerprogramma van dit jaar. Er wordt intussen wél
hard aan gewerkt! Besloten is om alle activiteiten voortaan op woensdag te doen, midden in
de week. Acht keer zult u in de maanden juli en augustus de Rehobothkerk open vinden: de
eerste keer op 10 juli en de afsluiting van het zomerprogramma is op 28 augustus. Nadere
berichten  zult  u  in  het  wijkbericht  in  Onderweg  vinden  en  op  onze  website
www.centrumwest.nl. U bent er elke keer heel hartelijk welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Bijbelkring: Het verhaal gaat 
We komen op dinsdagmorgen 28 mei 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

Dank
Ik wil  iedereen  graag bedanken vóór  de  bloemen,  kaartjes  en  telefoontjes  die  ik  na  mijn
heupoperatie mocht ontvangen. 

Hennie Koerts 

Dank
Na de nodige weken ziekenhuis ben ik weer thuis met de vereiste aanpassingen. Voor drie
maanden, want dan komt de nieuwe heup er in. Ik wil iedereen hartelijk dank zeggen voor alle
belangstelling in de vorm van kaarten en telefoontjes en namens Paul voor de belangstelling,
die hij in de kerk ondervond. Het was zo warm: nogmaals veel dank! Vriendelijke groet,

Leny en Paul Hofman

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

http://www.centrumwest.nl/


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.


