
Wijkberichten maandag 28 september 2020

Komende zondag  zal de bekende predikant, schrijver en dichter Hans Bouma om 10.00 uur 

bij ons voorgaan. Hij vertelt het verhaal achter Psalm 104,  Applaus voor de Schepper.  

Muzikale medewerking van onze organist Hans Treurniet. Het belooft een bijzondere dienst te

worden.

Voor deze dienst kunt u zich ook weer aanmelden bij onze scriba Lenie de Boer, tel. : 010 

4340176, of via de mail: jenmdeboer@hetnet.nl. Mochten wij het maximum aantal toegestane

kerkgangers gehaald hebben, dan komt u bovenaan de lijst voor de zondag erna.

Terugblik

We zijn al weer een maand open en het went, hoewel…We volgen een uitgebreid protocol en 

dat gaat goed. Een gehoorzame gemeente, maar toch… Rare tijden, we horen niet anders, we 

doen het ermee.

“Mag ik meedoen?”, vraagt mijn driejarige kleindochter vaak. Ze bedoelt dat ze mij dan wil 

helpen met was ophangen of rommel opruimen. Dat is goed, want samen komen we er wel.

Het woord samen is in het afgelopen half jaar heel belangrijk geworden, dit moet iedereen 

toch wel gemerkt hebben?

Zo beleefden we afgelopen zondag een mooie dienst waarin ds. Blei mocht voorgaan, we zijn 

blij met de zangers die iedere week rouleren en wat is het fijn om het Onze Vader samen te 

kunnen bidden. Samen.

Hartelijke groet van Joke de Zwart

Wijkkas

In de maand september werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de 

bankrekening werden giften ontvangen van € 30 en € 50. Bij de laatstgenoemde gift stond 

vermeld: uit dankbaarheid voor het weer beginnen van de kerkdiensten per 6-9-2020.Via Nel 
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Romers werd een gift van € 20 ontvangen. Eveneens via Nel Romers werd een jampot met los

geld ontvangen met in totaal een bedrag van € 35,95. De opbrengst van het oud papier van de 

maand augustus bedroeg € 29,85 (0,94 ton).Alle gevers en medewerkers 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. U

wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


