
Wijkberichten maandag 2 september 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag,  8 september,  zal  ik  de voorganger  zijn in  de Rehobothkerk.  In  onze
kerkdienst zullen enkele ambtsdragers herbevestigd worden in hun ambt; trouwe leden van
onze wijkkerkenraad! Als schriftlezingen staan Deuteronomium 30 : 15 – 20 en Lucas 14 : 25
– 33 aangegeven. Op dit moment van schrijven weet ik nog niet hoe de rode draad van de
dienst zich zal afwikkelen; vanwege het zinsverband in Lucas houd ik de mogelijkheid nog
even open om ook Lucas 14 : 7 – 14 vooraf aan de verzen 25 – 35 te lezen, de lezing van 1
september. U merkt dat zondag vanzelf. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Wijkblad
Het nieuwe Wijkblad ziet er ook deze keer weer prima uit: de inhoud is aantrekkelijk en het
frisse blauwe voorblad nodigt uit om het ter hand te nemen en te gaan lezen. Het is duidelijk:
wij zijn een actieve en betrokken wijkgemeente, waar veel te doen is en dan ook nog in zo’n
variatie aan activiteiten. Dat is iets om met het oog op de startzondag van 15 september in
gedachten te houden…. Al lezend in het Wijkblad ontdekte ik enkele hele kleine ‘missertjes’,
zoals een onduidelijkheid in het kerkdienstenrooster: op 1 december ben ik de voorganger en
het op die dag vermelde avondgebed krijgt 4 december als datum. Het toont enkel dat het
samenstellen en maken van een zo goed en informatief Wijkblad ook mensenwerk is; maar op
deze  plek  zeker  een  groot  compliment  voor  allen  die  dit  augustusnummer  hebben
gerealiseerd!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Uit de kerkenraad
Ook dit jaar zijn er weer ambtsdragers aftredend. Dit zijn mevrouw Joke de Zwart als diaken;
de  heer  Wim van  Klaveren  als  ouderling-kerkrentmeester  en  mevrouw  Lenie  de  Boer  –
Keijzer  als  ouderling-scriba.  Alle  drie  de  ambtsdragers  hebben  toegezegd  zich  nog  een
volgende periode te  zullen  en willen  inzetten.  Dankbaar  en blij  is  de kerkenraad met  dit
besluit. De herbevestiging van bovengenoemde ambtsdragers zal dan ook plaatsvinden in de
zondagmorgendienst van aanstaande zondag 8 september.

Lenie de Boer – Keijzer

Bijzonder Terras
Ik kan het even niet laten om terug te blikken op de terraskerkdienst van afgelopen zondag.
Heel bijzonder om met zo velen aanwezig te zijn. Bekenden en onbekenden uit verschillende
kerken/genootschappen  van heel  Vlaardingen.  Het  geeft  een  warm gevoel  om met  elkaar
samen te  zijn,  te  zingen,  te  bidden,  te  luisteren  naar  Gods Woord,  de geloofbelijdenis  te
zingen met  elkaar.  En bovenal  allemaal  de  zegen mee  te  krijgen.  Een mooie,  bijzondere
traditie is dit na enkele jaren. Daar worden we blij van.

Lenie de Boer – Keijzer

Wijkkas
In  de  maand  augustus  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken bedroeg in de maand augustus € 27,20. Rechtstreeks op de bankrekening werd
een gift van € 50 ontvangen. Via Joop Immerzeel werden twee giften ontvangen van € 20 en €



10.  De  opbrengst  van  het  oud  papier  in  de  maand  juli  bedroeg  €  83,22  (2,64  ton).  De
opbrengst van de boekenmarkt  in mei  en juni bedroeg respectievelijk  € 85 en € 60.  Alle
gevers en medewerkers van de boekenmarkt en het oud papier heel hartelijk bedankt.

Een hartelijke groet,
 

Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

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.


