
Wijkberichten maandag 24 juni 2019

Kerkdienst
Na drie heerlijke vakantieweken op ons vaste adres in het dal van de Tauber (zuidelijk van
Würzburg)  is  het  aanstaande  zondag,  30  juni,  weer  hoog  tijd  geworden  om  elkaar  ook
persoonlijk  weer  te  ontmoeten.  Ik  zal  dan  de  voorganger  zijn  in  onze  dienst  in  de
Rehobothkerk; de Schrift openen wij bij Galaten 5 : 1; 13 – 25 en Lucas 9 : 51 – 62. Wij
hopen op een goede en fijne dienst!

Bloiskring
Op de bijbel- en gesprekskring, die de naam draagt van de vroegere plek van samenkomst in
de Blois  van Treslongflat,  zijn  we begonnen met  het  bespreken van het  Onze Vader.  De
eerstvolgende bijeenkomst is op maandagmiddag 1 juli om 14.00 uur in de Rehobothkerk. We
gaan dan verder met het Onze Vader, 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: hartelijk
welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wij gedenken Antje Maria Suurbach – van Vliet (68 jaar, Van Lennepplaats 15, overleden
op 10 juni).  Annemarie  - door familie  ook wel Mieke genoemd - was jarenlang een heel
trouw, betrokken en meelevend contactpersoon in onze wijk. Ze hield van mensen, ze was de
spil, een samenbindende factor in haar zeer hechte familie. Ze was onbevangen, spontaan en
oprecht, zeer zorgzaam en gastvrij. Haar kleine huis stond vaak voor vele mensen open, want
haar  huis  was klein,  maar  haar  hart  was groot.  Ze  was buiten  de kerk  ook actief  bij  de
schietvereniging, bij de Brandwondenstichtingen en de paddentrek. Met haar man John had ze
een heel  hecht  huwelijk.   Nog altijd miste  ze hem ontzettend sinds hij  in  2011 overleed.
Ondanks haar eigen ziekte was ze positief en heeft ze alles gegeven; eerst om nog beter te
worden en later om misschien nog wat tijd te krijgen. Ze was een vrouw die deelde wat ze had
en  altijd  klaar  stond,  maar  het  zelf  moeilijk  vond  om  hulp  te  aanvaarden.  Langzaam
accepteerde ze dat. Haar 68e verjaardag heeft ze onlangs uitgebreid gevierd en daar heeft ze
nog erg van genoten. Kort daarna ging het hard. De behandeling die ze onderging pakte slecht
uit. Haar lichaam was op. Ze was niet bang voor de dood, maar hield van het leven. Haar
geloof gaf haar kracht en vertrouwen. Op maandag 17 juni was het afscheid op Holy. Dat haar
familie en dierbare vrienden kracht mogen putten uit alles wat goed was en uit de Liefde van
de Schepper.

Petra Nijboer

Vakantierugzakjes
Afgelopen zondag bestond de mogelijkheid een vakantietasje mee te nemen om te vullen,
bestemd voor kinderen, die bekend zijn bij de voedselbank. Omdat zij waarschijnlijk geen
speciale  reizen  maken  in  de  zomervakantie,  willen  de  vier  PKN  kerken  hen  een  tasje
aanbieden met wat spulletjes voor de vakantie. U heeft ons werkelijk heel goed geholpen door
enthousiast  een  tasje  voor  uw  rekening  te  nemen.  De  mogelijkheid  om in  te  leveren  is
aanstaande zondag of uiterlijk 7 juli. Hartelijk dank voor uw spontaniteit.



Zomerprogramma
Het zomerprogramma is rond. Er zijn een aantal  enthousiaste gemeenteleden, die dit  gaan
verzorgen. We hopen, dat u er gebruik van gaat maken. Het programma ziet er als volgt uit:
10 juli                        : Koffie-inloop
17 juli                        : Lunch
24 juli                        : Zangmiddag
31 juli                        : Koffie-inloop
7 augustus                 : Lunch
14 augustus             : Zangmiddag
21 augustus             : Koffie-inloop
28 augustus             : Lunch
Voor de koffie-inloop bent u tussen 10.00-12.00 uur welkom koffie en een praatje.

Wanneer  u  komt  voor  de  zangmiddag  bent  u  vanaf  14.00  uur  welkom voor  koffie/thee,
waarna we bekende en oudere geestelijke liederen zingen. Rond 16.00 uur zal dit afgelopen
zijn.

Voor de lunchmiddag kunt u vanaf 12.15 uur binnenlopen, waarna we om 12.30 uur beginnen
met de lunch. Graag tevoren aanmelden op de intekenlijst  of per telefoon via een van de
diakenen. 

Wellicht zijn er in uw omgeving mensen, die zich in deze periode extra alleen voelen. Nodig
hen uit om van bovengenoemd programma gebruik te maken. 

Namens de wijkdiakenen,
Jaap Kleijwegt

Deze zondag nog de kans om op te geven als vrijwilliger bij het Kerkterras 1 september
2019
De vakantie staat voor de deur. U kunt nu nog opgeven als vrijwilliger bij het Kerkterras. De
laatste zondag van het Zomerterras in het Hof wordt er weer een Kerkterras georganiseerd.
Bijna  alle  kerken  van  Vlaardingen  doen  daaraan  mee  en  ook  de  Rehobothkerk  is  die
zondagmorgen  gesloten.  Ook  deze  keer  zijn  er  weer  vrijwilligers  nodig.  Mensen  kunnen
helpen (klap)stoelen klaarzetten (1), Koffie/limonade schenken (2), welkom/collecteren (3) en
toezicht houden (4). Alleen aanstaande zondag zal de lijst nog in de kerk, in de hal op de balie
van de keuken, klaarliggen, daar kunt u zich opgeven. Fijn als u, jij ook meehelpt om van
deze bijzondere dienst een succes te maken.

Marian 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.


