
Wijkberichten maandag 26 augustus 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag, 1 september, is de Rehobothkerk gesloten. Op die zondag is iedereen uit
vele kerken in Vlaardingen hartelijk welkom bij het ‘Kerkterras’ in de ‘terrasdienst’ in het
Hof.  Vast  en  zeker  is  er  al  op  veel  meer  plaatsen  over  gepubliceerd;  ik  vond  al  een
aankondiging  in  het  huis-aan-huisblad  over  het  Zomerterras.  Mocht  het  onverhoopt  geen
geschikt weer zijn voor een dienst in de open lucht, dan wordt uitgeweken naar de Grote
Kerk. Wij hopen op een opnieuw feestelijke, indrukwekkende en inspirerende dienst!

Bloiskring
Op maandag 2 september komt de bijbel- en gesprekskring weer samen. Wij vervolgen dan de
bespreking van het Onze Vader. Wij gaan nu verder bij ‘en leid ons niet in verzoeking’ tot het
slot van het gebed. In november bespreken we dan een hertaling/bewerking van het Onze
Vader. U bent allemaal hartelijk welkom om 14.00 uur in de Rehobothkerk!

Zomerprogramma
De eerste zangmiddag met oude(re) kerkelijke- en geestelijke liederen op woensdag 24 juli
werd, door de tropische hitte die in die week heerste, verplaatst naar woensdag 4 september.
Dat wordt dan de afsluiting van het zomerprogramma en veel liederen uit het ‘New English
Hymnal’ van de Anglicaanse Kerk zullen op die middag dan tot klinken komen en uiteraard
zingen wij die in het Nederlands. In de Rehobothkerk hartelijk welkom vanaf 14.00 uur op
woensdag 4 september!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal en langs deze weg weer tot over een week!

ds. Nico Paap

In memoriam: Cornelia Maria Storm – Droppert
Woensdag 31 juli 2019 is in de middag Corrie Storm overleden, zij werd 82 jaar Twee dagen
daarvoor was ze opgenomen in Hospice ‘Margriet’. Het was al snel duidelijk dat het einde
naderde. Corrie was een meelevende moeder en een fantastische oma, ze had ook een fijne
vriendinnenclub om haar heen Ze deed veel sociaal werk, breide veel voor Roemenië, was lid
van de soos en trouwe bezoekster van de Rehobothkerk. Haar man is op 55 jarige leeftijd
overleden, ook verloor ze schoonzoon Bert en kleindochter Linda. Ondanks dit grote verdriet
bleef ze van het leven houden, omdat ze geloofde in een ander leven. Het leven dat haar nu
overvloedig gegeven wordt. Corrie was niet  bang om te sterven  ze vertrouwde op haar Heer.
Op  donderdag  8  augustus  was  de  dankdienst  voor  haar  leven  en  zongen  we  de
lievelingsverzen die Corrie zelf aangegeven had, zoals ‘Abba Vader’ en ‘ik  bouw op U’ en ‘k
Wil U o God mijn dank betalen’. Met de woorden van Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’
hebben we haar ten grave gebracht, in het vertrouwen  dat door het donkere dal van de dood
heen Hij haar heeft thuisgebracht. Laat dit voor de familie een troost  zijn .

Jan Zegwaard 

Dank
Blij verrast was ik door de mooie bloemen die ik, ter  bemoediging, van de wijkgemeente
mocht ontvangen. Wijkgemeente Centrum-West, een meelevende gemeente! Hartelijk dank,



Tine van Zuijen

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.


