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Eredienst. In de zondagmorgendienst zal bij ons voorgaan ds. J.W. Stam uit Barendrecht.
Een Goede en Gezegende dienst.

Vrijwilligersmiddag/avond. We willen ook dit jaar weer een gezellige middag/avond 
organiseren voor alle medewerkers die het hele jaar klaar staan voor onze gemeente.
Het is nog ver weg maar omdat iedereen tegenwoordig een volle agenda heeft geef ik de 
datum toch alvast door. Het is zaterdag 9 november vanaf  16.00 uur.
Later hoort u ongetwijfeld hier nog meer over maar zet de datum alvast vast!!!!

Lenie de Boer-Keijzer

Nacht Zonder Dak. Vorige week schreef ik een verslag van de NACHT ZONDER DAK, 
maar ik had er nog geen bedrag bij gezet. Ik denk dat inmiddels  alle donaties er wel bij geteld
zijn en alle kosten ervan af getrokken. Het bedrag staat nu op €2709,26! Super mooi toch? We
dachten €2000,00 te halen, maar daar zitten we ruim overheen.
Alle sponsoren heel hartelijk bedankt en ook iedereen die ’s avonds langs kwam en aan 
iedereen die overnacht heeft heel hartelijk bedankt. Volgend jaar weer?

Marian Verhagen

Overleden. Op maandag 16 september overleed de heer Pieter van Oosten. Hij was ruim 82 
jaar oud. Met zijn vrouw woonde hij aan het Veerplein. Een heel hecht paar mensen; in maart 
2020 zouden zij 60 jaar getrouwd geweest zijn en hun huwelijk werd gezegend met een zoon 
en een dochter en kleinkinderen. In de lange periode van 12/13 jaar van zijn ziek-zijn heeft 
zijn vrouw Corrie alle zorg voor hem zelf op zich genomen. Piet van Oosten was op en top 
een man van de familiekring: hij leefde van de verbondenheid en de gezelligheid met elkaar. 
Ook zingen stond heel hoog in het vaandel: met zijn vrouw was hij vele jaren lid van het 
shantykoor. Hij was een gelovig man, maar geen mens voor de kerkgemeenschap, zij het dat 
hij zijn vrouw altijd stimuleerde bij haar actieve betrokkenheid in onze wijkgemeente. Zijn 
uitvaart werd geheel door de familie zelf verzorgd. Op maandag 23 september vond die plaats
in het crematorium De Beukenhof in Schiedam. Het shantykoor zong meerdere liederen en in 
één lied werd door zijn vrouw en een medekoorlid solo gezongen. Ook klonk het lied ‘Wat de
toekomst brengen moge’. Er waren heel veel mensen gekomen, ook uit ons midden, om 
afscheid van hem te nemen en rond zijn vrouw te staan. Zijn nagedachtenis zij tot zegen!

ds. Nico Paap

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.


