
Wijkberichten maandag 12 oktober 2020

Komende zondag  om 10.00 uur zal  Ds. Wattèl onze voorganger zijn. Goede en gezegende 
dienst! 

Als u de dienst wilt bijwonen, graag opgeven bij Lenie de Boer, tel. : 010 4340176, of via 
de mail: jenmdeboer@hetnet.nl. 

Diaconie. De dienst in deze kerk is voorbij, maar de dienst in de wereld begint nu… 
aldus de woorden van onze kerkelijk werker Bart Starreveld, afgelopen zondag. Zo werkt
de diaconie, ook in coronatijd. De diakenen zijn eigenlijk de maatschappelijk werkers in 
de kerk.  Hoewel wij in deze periode proberen om op allerlei manieren contact te houden
met onze gemeenteleden, bestaat de indruk dat er hier en daar zorgen zijn. Ook 
financieel. Daarom vestig ik uw aandacht op de Commissie Maatschappelijk Werk, 
waarin alle wijken een vertegenwoordiger hebben. In geval van financiële problemen 
mag u daar, via één van de wijkdiakenen, aankloppen. Voor overige vragen kunt u altijd 
het Centraal Telefonisch Meldpunt bellen.

Verder: de seniorenkerstviering stond in de agenda, in februari hadden we al een datum,
de kerk was gereserveerd, evenals de voorganger en de organist, maar ja… u raadt het al,
ook dit kan niet doorgaan. Zoals de leiding van ouderensoos De Regenboog besloot om 
voorlopig geen soosmiddagen te houden,  zetten de diakenen een streep door de 
kerstviering, die wij de laatste jaren samen met de soos organiseerden. Overigens mag ik 
u verklappen dat de kerkenraad wel een plan heeft bedacht voor een feestelijke 
kerstavond, buiten op het kerkplein. Een plan, dat nog uitgevoerd moet worden, dus… 
als dit gaat lukken, leest u het vanzelf weer in het wijkbericht. We moeten blijven 
dromen en dingen hebben om naar uit te kijken toch? Volhouden en op elkaar letten is 
het devies. Met een hartelijke groet van Joke de Zwart

Bedankt. Het was een troost voor ons om zoveel medeleven te mogen ontvangen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa. Bedankt voor de vele kaarten en 
telefoontjes. Jet Beekmeijer

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.
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