
Wijkberichten maandag 3 februari 2020

Kerkdienst
Na de roeping van de leerlingen gaat  Matteüs  gelijk  verder  met  de  Bergrede.  Gezien  de
bewuste  opbouw van zijn  evangelie  zal  daar  een  weloverwogen  reden  achter  zitten:  wie
gehoor geeft aan de roep van de Heer om Hem te volgen, krijgt nu het onderricht in wat dat
inhoudt. In het voetspoor gaan van Jezus, de Christus, betekent allereerst het eigen worden
met de ‘grondwet van het Koninkrijk’. Aanstaande zondag, 9 februari, hoop ik weer voor te
gaan in de Rehobothkerk en wij openen dan de Schrift bij Matteüs 5 : 13 – 16. Daarnaast is er
een alternatieve reeks lezingen uit het boek Exodus, die doorloopt tot en met Pasen; goed om
die te volgen en zo stap voor stap de bevrijdingsgeschiedenis van God mee te gaan. De eerste
lezing zal daarom Exodus 1 zijn. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Bonhoeffer
De bedoeling is om vier keer met elkaar bezig te zijn met Bonhoeffer is helemaal rond. 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. Op de donderdagen 20 februari,  12
maart, 2 april en 23 april, van 14.30 tot uiterlijk zo 16.30 uur, in de Rehobothkerk. Ik noem
deze data ook weer in dit wijkbericht: zij kunnen dan in een agenda worden opgeschreven en
20 februari is niet ver weg. Welkom en dus heel graag tot ziens!

Bloiskring
Op maandag 10 februari komt de bijbel- en gespreksgroep ‘Bloiskring’ weer bij elkaar. U
bent  hartelijk  welkom  om  14.00  uur  (tot  uiterlijk  16.00  uur)  in  de  Rehobothkerk.  Wij
vervolgen onze reeks over de gelijkenissen. Deze keer bespreken we Lucas 15: ‘wat verloren
is’. Op 10 februari: welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Werkgroep symbolisch ( bloem)schikken Rehobothkerk
Sinds 2000 zijn er in onze wijkgemeente enkele mensen die zich inzetten voor de symbolische
schikkingen  bij  bijzondere  feestdagen  en  in  de  veertigdagen-  en  adventstijd.  We hebben
binnen  onze  groep  helaas  om  gezondheidsredenen  afscheid  moeten  nemen  van  Ilma
Frederiks.  In  de  maand  december  was  ook  Corrie  van  der  Kooij  tijdelijk  uitgeschakeld,
waardoor de schikkingen in december beperkt bleven tot alleen maar een mooie feestelijke
schikking  bij  de  Kerstdiensten.  Gelukkig  gaat  Corrie  de  komende  veertigdagentijd  weer
meedoen en vanaf zondag 1 maart, de eerste zondag in de veertigdagentijd kunt u in de weken
op weg naar Pasen en natuurlijk ook tijdens de Paasvieringen weer een passende schikking
verwachten. Met z’n drieën verzorgen we dit, maar wat zou het fijn zijn als de werkgroep uit
zou breiden! Daarom een oproep aan u om eens mee te komen kijken en doen: informatie te
vragen bij Atie, Corrie of Jacolien. Het is mooi en inspirerend om hier mee bezig te zijn! Ilma
bedanken wij hartelijk voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet! We horen graag van u,
mede namens Corrie en Atie, 



Jacolien Immerzeel ( tel 010 4349682)

Wijkdiaconie
Uw penningmeester  duikt  blij  de  administratie  in  want  zo in  het  begin  van het  jaar
konden al weer mooie giften geboekt worden. Ik begin met de meest verrassende: Jaap
Kleijwegt  overhandigde mij  met  een aardige  toespraak een prachtige gift  die Hannie
Baauw had ontvangen uit een nalatenschap, € 540,00, een bedrag waar de wijkdiaconie
heel blij mee is! Ook de bloemengroetbussen van 2 februari werden goed gevuld met €
85,70.  Verder  was  er  via  Ger  van  Embden  €  5,00  voor  een  CD-opname  van  de
kerkdienst  en Nel Romers ontving € 20,00 bij het bezorgen van een bloemengroet. Allen
hartelijk dank.

 Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkkas
In  de  maand  januari  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken bedroeg in de maand januari € 24,50. Via Petra Nijboer werd een gift ontvangen
van € 150. Via Adri van Vliet een gift van € 5, via Bram van der Staay een gift van € 20 en
via Lenie de Boer twee giften van € 20. De opbrengst van het oud papier van de maanden
november en december bedraagt respectievelijk € 78,76 (2,48 ton) en € 81,31 (2,56 ton).
Tevens werd een bedrag van € 22,24 (0,98 ton) ontvangen (rechtstreeks via Wim Poot bij
Irado aangeleverd).  De opbrengst van de boekenmarkt van de maand januari bedroeg € 72,50.
Alle gevers en medewerkers van de boekenmarkt en van het oud papier weer heel hartelijk
bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

De krukken aan de wilgen
Beste allen, hartelijk bedankt voor alle attenties. Wico loopt weer, nog niet als vroeger maar
het komt wel goed. Fijn dat onze gemeente zo’n warm bad is. Hartelijke groet,

 Wico

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.


