
Wijkberichten maandag 7 oktober 2019 

Zondag 13 oktober  mag ik uw voorganger zijn. Op het rooster staat 2 Koningen 17: 24 en 29-34, 
waaruit duidelijk wordt dat Joden en Samaritanen nou niet bepaald vrienden waren van elkaar. Uit 
het evangelie lezen wij Lucas 17: 11-19, waarin te lezen staat dat Jezus tien melaatsen geneest. Dat 
(in elk geval) één van de melaatsen een Samaritaan is, is bijzonder. Dat uitgerekend híj terug gaat 
naar Jezus is niet zomaar. Dit is niet zomaar een genezingsverhaal. Dit gaat over dankbaarheid. 
Aan de dienst werkt Kaya mee. We hadden een fijne voorbereiding met elkaar. Jan Blankers 
bespeelt het orgel. 
Dat het een gezegende dienst mag zijn! 

Petra Nijboer 

Hartelijk dank
Onlangs zijn wij om gezondheidsredenen verhuisd naar onze nieuwe woning in Holy (Uitzicht). We
weten dat we hier op onze plek zijn, al is het even wennen. Wij mochten onlangs de bloemen en 
andere vormen van aandacht ontvangen. Heel attent! Met pijn nemen wij afscheid van de gemeente.
We willen u hartelijk bedanken.

Sjaan en Cor van Rijn

Hartelijk dank 2
Na  mijn operatie mocht ik vanuit de gemeente kaarten, telefoontjes en bloemen ontvangen. Ik ben 
inmiddels thuis en het gaat goed met me. Nog altijd ervaar ik dit als een cadeau. Alle aandacht 
vanuit de gemeente voelt als een warme deken. Hartelijk dank daarvoor!

Jannie Snoek

Wijkdiaconie
Over half september tot en met begin oktober kan ik u mooie giften noemen. Kijkt u eens mee:
Op onze bankrekening ontvingen wij € 25,00 voor een CD van een kerkdienst.
Voor de bloemengroeten die door gemeenteleden bezorgd worden ontvingen wij via Mink 
Poot € 20,00, via Hans van 't Oor € 1,00, via Greet van Kranenburg € 5,00 en € 15,00, en via 
mw.Meuer € 10,00. Tijdens huisbezoek ontving fam.Immerzeel € 20,00 voor een 
bloemengroet. Ger van Embden ontving € 5,00 en € 10,00 voor CD's. En voor algemene 
doeleinden waren er twee bedragen, € 20,00 via Maaike Vis en € 50,00 via Wim Poot. Als 
laatste bedrag noem ik € 86,80, het bedrag uit de bloemengroetbussen van 6 oktober. Allen 
hartelijk dank.
Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

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.




