
Wijkberichten maandag 10 februari 2020

Kerkdienst
Ook  aanstaande  zondag,  16  februari  ben  ik  weer  de  voorganger  in  onze  dienst  in  de
Rehobothkerk.  Wij  vervolgen  dan  de  lezingen  uit  het  boek  Exodus  en  uit  de  Bergrede.
Exacter: Exodus 2 : 1 – 10 en Matteüs 5 : 17 – 26. Wij hopen op een goede fijne dienst!

Vesper
Om 17.00 uur op diezelfde zondag 16 februari zal ik ook voorgaan in de vesper in de Grote
Kerk.  In  de reeks  rond ‘de vruchten  van de  Geest’  (Galaten  5)  staat  op deze  zondag de
goedheid centraal. Van harte welkom en vanaf 16.30 staat er koffie en thee voor u klaar en is
er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Bonhoeffer
De eerste van de vier bijeenkomsten rond Dietrich Bonhoeffer is op donderdagmiddag 20
februari om 14.30 uur in de Rehobothkerk. Ik stel mij voor een inleiding te houden over wie
hij was in levensloop en theologisch denken. In de vorige twee wijkberichten is een en ander
al ruimschoots aangekondigd. Hopelijk is er belangstelling voor. Hartelijk welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Boekenmarkt en oud papier
Zaterdag 15 februari wordt er weer een boekenmarkt gehouden. Boeken, puzzels en kaarten
zijn  er  weer  volop.  De koffie  en  thee  staan  klaar  op  de  koffietafel.  Leuk elkaar  daar  te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. Op het kerkplein staat de container klaar voor het
inleveren van uw oud papier. Deze activiteit vindt plaats van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Adri van Vliet

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.


