
Wijkberichten maandag 8 juli 2019

Kerkdienst
Ook  de  komende  zondag,  14  juli,  zal  ik  weer  de  voorganger  zijn  in  onze  dienst  in  de
Rehobothkerk; de Schriftlezingen zijn Kolossenzen : 1 – 14 en Lucas 10 : 25 – 37. De dienst
wordt extra feestelijk, want ‘Jun’ zal met prachtige muziek onze viering verrijken! Wij hopen
op een goede en fijne dienst!

Seniorenvakantieweken
De eerste groep senioren komt zaterdag 13 juli terug van de vakantie in Ede. De tweede groep
vertrekt op diezelfde dag. Afgelopen zondag kon u in de kerk een kaart van uw naam voorzien
voor de eerste groep, stellig gebeurt dat ook voor de tweede groep vakantiegangers. U kunt
ook zelf nog een kaart sturen. Het adres is: Hotel De Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN  EDE. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

In memoriam
Op vrijdag 28 juni overleed Nicolaas Bakker op 88-jarige leeftijd; zijn roepnaam was Nico.
Nico is geboren in Leiden op 3 oktober tijdens het Leidens ontzet. Hij komt uit een gezin van
drie  jongens  en  drie  meisjes.  Als  kind  ging  hij  naar  de  knapenvereniging,  later  naar  de
jongelingsvereniging.  Hij  werkte  in  de  autoverzekering  bij  Nationale  Nederlanden  en
verhuisde  daarom naar  Vlaardingen.  Nico  is  twee  keer  getrouwd  geweest  en  heeft  geen
kinderen. Nico ging graag met mensen om, hij was dienstbaar en belangstellend. Hij woonde
vele jaren in de Frank van Borselenstraat en behoorde bij de Ichthuskerk, daar was hij ook
werelddiaken. Nico was een gelovig mens. Toen de Ichthuskerk ging sluiten had hij daar veel
verdriet over. Hij was meer dan twintig jaar commissielid bij Lief en Leed van de PCOB,
bracht veel bezoekjes bij mensen die eenzaam waren en verstuurde veel verjaardagskaarten.
Ook was Nico gastheer bij de Groene Luiken. Ook was hij actief bij de zondagse autodienst
voor de kerk. In de vesperdienst in de Grote Kerk was hij een trouwe bezoeker. Twee jaar
geleden verhuisde hij naar de Billitonflat,  sindsdien ging hij geestelijk en lichamelijk toch
achteruit. Hij klaagde wel: ‘Zelf heb ik zoveel mensen bezocht in mijn leven, en nu ik er zelf
behoefte aan heb, zie ik weinig mensen’. Twee weken geleden kreeg hij longontsteking en
waarschijnlijk ook een Tia, daar is hij ook aan overleden. Als je Nico opbelde en vroeg hoe
het  ging,  zei  hij:  ‘Ik  ben niet  in  de  gloria’,  dan  had  hij  dus  een  slechte  dag.  Boven  de
rouwkaart  staat:  ‘Nico  is  nu  in  de  gloria’. Tijdens  de  afscheidsdienst  in  Crematorium
Beukenhof lazen we zijn lievelingspsalm, Psalm 23, met als laatste vers: ‘Ik keer terug in het
huis van de Heer tot in lengte van dagen’. Mag dit een troost zijn voor zijn broers en zussen
en verdere familie.

Jan Zegwaard

Wereldwinkelstand zondag 14 juli
U wordt aanstaande zondag van harte uitgenodigd om leuke zomerse spulletjes te kopen. Of
lekkere sapjes of een flesje wijn. Ook veel soorten chocolade,  maar ook broodbeleg zoals
hazelnootpasta  met  veel (puur) of minder  cacao (melk)  en pindakaas,  honig en hagelslag.
Daarbij ook nog leuke boekjes en hebbedingetjes voor jezelf of als cadeautje! Alles voor een
eerlijke  prijs.  Kortom  wij  staan  voor  u  klaar  in  de  wereldwinkelstand  na  de  dienst



zondagmorgen in de zaal waar we altijd koffie drinken. Het zou fijn zijn als u als betaalmiddel
ook muntgeld meeneemt, we hebben beperkt wisselgeld. Tot zondagmorgen.

Ilma en Marian

Zomerprogramma
Het  zomerprogramma  is  begonnen.  We  hopen,  dat  u  er  gebruik  van  gaat  maken.  Het
programma ziet er als volgt uit:

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

Wijkdiaconie
Onze wijkdiaconie ontving in de maand juni en de eerste week van juli weer een aantal mooie
giften, waar wij heel blij mee zijn! Kijkt u even mee: voor de actie 'Rugtasjes' was er via Jaap
Kleijwegt  een gift  van € 20,00 en via familie  Immerzeel  € 10,00; deze bedragen worden
doorbetaald aan de Centrale Diaconie. Tijdens de gespreksgroep met Petra Nijboer werd €
50,00 in het spaarbusje gestort. Ger van Embden ontving voor CD's € 5,00 en € 10,00. Bij het
bezorgen van een bloemengroet ontving Joke van Vliet € 20,00. Als laatste noem ik nog het
mooie, door een goede gever aangevuld, rond bedrag van € 90,00. U allen hartelijk dank, met
zomerse groet, 

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

Wijkblad
Het eerstvolgende wijkblad verschijnt op 23 augustus. Op deze datum kunnen de bezorgers
het wijkblad tussen 16.00 en 17.00 uur ophalen in de kerk. Kopij kan tot en met 9 augustus
worden ingeleverd bij Joke de Zwart, joke53@live.nl of Veerplein 23, 3131 CX Vlaardingen.

Joke de Zwart



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.


