
Wijkberichten maandag 2 maart 2020

Kerkdienst
Aanstaande zondag, 8 maart, is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd en ik zal bij
ons  voorgaan  in  onze  dienst  in  de  Rehobothkerk.  Op  deze  zondag  wordt  altijd  de
verheerlijking op de berg gelezen en dat doen wij dus ook deze keer: Matteüs 17 : 1 – 9 en de
lezingen uit Exodus vervolgen wij met Exodus 4 : 18 – 31. Wij hopen op een goede en fijne
dienst!

Bloiskring
Op maandag 9 maart 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 uit Matteüs 13 de verzen 1 – 9; 18
– 30 en 36 – 43: gelijkenissen over het Koninkrijk in de beelden van zaaier en onkruid. Fijn
elkaar op deze middag weer te ontmoeten en er kunnen altijd meer mensen bij!

Bonhoeffer
De tweede van de vier bijeenkomsten rond Dietrich Bonhoeffer is op donderdagmiddag 12
maart  om 14.30 uur in  de Rehobothkerk.  Op de eerste  bijeenkomst  bleek dat er  ruim 20
aanwezigen  waren:  geweldig!  De  deelnemers  van  die  middag  hebben  via  de  e-mail  een
hoofdstuk  uit  ‘Navolging’  ontvangen  en  de  tekst  ‘Na  tien  jaar’,  die  als  proloog  staat
opgenomen in ‘Verzet en Overgave’. Wij gaan Bonhoeffer dus iets verder leren kennen aan
de hand van door hemzelf geschreven tekst. Hartelijk welkom!

Nieuwsbrief
Al  drie  zondagen  lang  hebt  u  bij  de  kerkdeur  een  ‘Nieuwsbrief’  ontvangen.  In  deze
Veertigdagentijd is er geen veertigdagenboekje, maar krijgt u de ‘Nieuwsbrief’ met informatie
over  de  dan  voor  ons  liggende  week.  De  bedoeling  is  dat  u  enkele  exemplaren  meer
meeneemt dan die voor u zelf en die bij mensen brengt die er belangstelling voor zouden
kunnen hebben: gemeenteleden die u die zondag miste in de kerk, maar familie of buren kan
net zo goed. Helpt u mee?!

Bezinningswandeling
Afgelopen zondag, 1 maart, was de eerste bezinningswandeling. Elke zondag van deze weken
voor Pasen kunt u een wandeling maken aan de hand van een thema. Voor deze zondag was
het thema ‘Geuzen’. De wandeling ging dus door en langs de straten in onze wijk die naar hen
vernoemd zijn en langs het geuzenmonument op de Markt. Er vertrokken uit de Rehobothkerk
– het startpunt van die zondag – ruim 25 wandelaars. Vooraf was er koffie en thee in de grote
zaal en daarna even een kennismaking met het gebouw. Ik kon daar een paar dingen laten
oplichten over de symboliek in het gebouw en hoe iets van de plaatselijke kerkgeschiedenis
ook zichtbaar is in wat vanuit Pniël- en Ichthuskerk deel uit is gaan maken van interieur en
exterieur. De wandelaars kregen en schitterend pelgrimsboekje mee met alle informatie over
het  kerkgebouw,  de  route,  de  Geuzen  en  enkele  pelgrimsteksten  om  al  pelgrimerend  te
overwegen.  Voordat  de  wandelaars  de  kerk  door  de  hoofddeur  verlieten,  werd  de
onderstaande pelgrimszegen uitgesproken:

Ik wens je dat de weg je tegemoet komt,
je de wind altijd in de rug hebt,



de zon je gezicht verwarmt,
de regen zacht op jouw akkers valt,
en dat God je, tot we elkaar weer tegenkomen,
tot we elkaar weer terugzien,
koestert in de palm van zijn hand.

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
In deze Veertigdagentijd was het eerste avondgebed op woensdag 4 maart, en dan is er in de
komende week de Biddag voor het gewas op 11 maart. De avondgebeden zijn er weer op 18
en 25 maart en op 1 april. In de Stille Week is er dagelijks een avondgebed: maandag 6 april,
dinsdag 7 april en woensdag 8 april. Steeds om 19.30 uur in de Grote Kerk. U bent er van
harte welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vastensoep 2020 week 3: werken aan je toekomst
In veel landen, waar wel onderwijs is, maar geen vervolgonderwijs, hebben mensen een baan
en lijden toch armoede. Als ze vervolgonderwijs volgen, dan krijgen ze meer kansen op een
beter bestaan. In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder
andere  in  Bangladesh,  Zambia  en  Sierra  Leone.  Ook  in  Vlaardingen  kunnen  we  vooral
migrantenkinderen  of kinderen van asielzoekers  helpen door  goed Nederlands te  leren en
goed  in  te  burgeren  meer  kans  geven  op  een  betere  toekomst.  Wij  kunnen  mee  helpen
vervolgonderwijs of inburgerlessen mogelijk te maken, door elke week tijdens deze periode te
besparen. U kunt daarvoor een tip krijgen. Deze week is de tip: Eet een dag geen vlees, bak
bijvoorbeeld eens pannenkoeken en maak er een feestje van. Uw bespaarde geld kunt u kwijt
na de zondagmorgen viering bij de uitgangen of na de Vastensoepmaaltijd.
Voor wat betreft de Vastensoepmaaltijd 13 maart kunt u vanaf 6 uur binnen komen, om kwart
over 6 beginnen we met eten. Ongeveer 7 uur kunt u weer naar huis. VERGEET NIET UW
SOEPKOM EN LEPEL EN GELD MEE TE NEMEN. Onze kookstèrren zijn aanstaande
vrijdag Korrie en Carina. U kunt zich opgeven op de lijst op de bar bij  de keuken of tot
woensdagavond per telefoon 0102239019 of 0620379649 (op het laatste nummer kunt u ook
inspreken).

Marian Verhagen

Wijkdiaconie
Het doet mij veel plezier dat u zo blij bent met een bloemengroet vanuit onze kerk. Het
bewijs daarvan vind ik in de dankbare giften daarvoor. In de maand februari kregen wij 5
maal € 10,00 via de volgende bloemenbezorgers: Corrie van Vliet, Bram van der Staay,
Korrie Hahn en Nel Romers zelfs 2x. Ook op de bank was er een gift voor bloemen €
10,00 en via familie Noordhoek nog € 5,00. In de bloemengroetbussen van 1 maart was
er een mooi bedrag van € 74,00. Bij huisbezoek ontving Jacolien Immerzeel € 10,00.
Allen hartelijk dank. 

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 

t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkkas



In  de  maand  februari  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken  bedroeg  in  de  maand  februari  €  26,50.  Via  Adri  van  Vliet  werd  een  gift
ontvangen van € 10, via Nel Romers tweemaal een gift van € 10 en via Joop Immerzeel een
gift van € 10. De opbrengst van het oud papier van de maand januari bedroeg € 91,47 (2,88
ton). De opbrengst van de boekenmarkt van de maand februari bedroeg € 33,50. 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

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.


