
Wijkberichten maandag 1 juli 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag, 7 juli, zal ik weer de voorganger zijn in onze dienst in de Rehobothkerk;
de Schrift openen wij bij Galaten 6 : 1 – 10; 14 – 18 en Lucas 10 : 1 – 20. Wij hopen op een
goede en fijne dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Seniorenvakantieweken
De tijd gaat snel, zomaar weer een jaar geleden dat twee groepen senioren een vakantie in
Doorn mochten vieren. Dit jaar gaan we naar Ede. De eerste groep onder leiding van Jacolien
Immerzeel vertrekt op zaterdag 6 juli om 13.30 uur vanaf de Rehobothkerk. De tweede groep
onder leiding van Nel Kleijwegt vertrekt op zaterdag 13 juli. Wat zou het leuk zijn als u de
vakantiegangers komt uitzwaaien. Bovendien kunt u nog een kaart sturen. Het adres is: Hotel
De Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN  EDE. Iedereen van harte welkom op het kerkplein van de
Rehobothkerk!

Namens de diakenen van Holy, Ambacht-Oost, Grote Kerk en Centrum-West,
Joke de Zwart

Vakantierugzakjes
Enkele zondagen geleden 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 nog in te leveren is
aanstaande zondag 7 juli. Hartelijk dank voor uw spontaniteit.

Zomerprogramma begint
Het zomerprogramma gaat van start. 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

Vooraankondiging: wereldwinkel stand zondag 14 juli

Volgende week zondag 14 juli staan we weer met een stand van de Wereldwinkel in de grote
zaal waar we koffie drinken. Neem vooral uw portemonnee mee. Daar is weer koffie en thee
in meerdere smaken te koop. Denk eens aan chocolade in meerdere maten en smaken, rijst,
rietsuiker, honing, choco- of hazelnootpasta, wijn en sapjes. Ook niet eetbare spullen, leuke
cadeautjes zoals mooie sjaals, aparte sieraden, bekers, kommen, glazen, kaarsen, soms leuke
beeldjes en boekjes. We ondersteunen door te kopen de eerlijke handel, de producenten en
boeren krijgen een eerlijke prijs voor deze artikelen.  Ze kunnen met  de verkoop van hun
artikelen een beter leven krijgen voor hun gezin of ze kunnen zelfs hun kinderen naar school
laten gaan. We zien u volgende week graag bij onze tafel in de koffiezaal na de dienst.

Ilma en Marian

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.


