
Wijkberichten 27 januari 2020

Eredienst
Aanstaande zondagmorgen zal bij ons voorgaan Ds. R. Wattel uit Hoofddorp. Een Goede en
Gezegende dienst gewenst.

   Lenie de Boer- Keijzer

Bonhoeffer
In  het  vorige  wijkbericht  schreef  ik  dat  ik  met  de  gedachte  speelde  om  in  en  rond  de
Veertigdagentijd  enkele  activiteiten  te  organiseren  rond  Dietrich  Bonhoeffer,  de  Duitse
theoloog wiens invloed zich tot op vandaag laat gelden en die 75 jaar geleden, op 9 april
1945,  in  het  concentratiekamp  werd  vermoord  vanwege  zijn  verzet  tegen  het  Nationaal-
Socialisme. Dit plan is aardig rond en ik kan er nu het nodige van melden. De bedoeling is om
vier keer met elkaar bezig te zijn met Bonhoeffer. De eerste keer met een inleiding over wie
hij was in levensloop en theologisch denken. De tweede keer met elkaar een tekst lezen en
bespreken uit zijn boek ‘Navolging’. De derde keer een documentaire over hem bekijken en
dan op de vierde bijeenkomst af te sluiten met de speelfilm ‘Agent of Grace’, die over hem
gemaakt is. Omdat veel gemeenteleden ’s avonds liever niet over straat gaan, lijkt het mij het
beste  om de bijeenkomst  op  de  middag  te  beleggen.  Gezien  de  andere  activiteiten  in  de
Rehobothkerk komt dan de donderdag er als meest geschikte voor in aanmerking. Het plan is
om de donderdagen 20 februari, 12 maart, 2 april en 23 april hiervoor aan te houden – even
onder klein voorbehoud dat de grote zaal in de Rehobothkerk dan ook vrij is, maar als het
anders zou worden, meld ik dat in een volgend wijkbericht – en dan van 14.30 tot uiterlijk zo
16.30 uur. Hopelijk is er belangstelling voor deze kennismaking met Bonhoeffer, waarvoor u
écht  geen  ‘zware  studie’  vooraf  hebt  hoeven  doen  (!);  ik  verheug  mij  er  nu  bij  de
voorbereiding al erg op!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

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.


