Wijkberichten maandag13 juni 2022

Erediensten:
Zondag 19 juni zal bij ons voorgaan , onze kerkelijk werker ,ds. Bart Starreveld.
Zondag 26 juni zal dat zijn Mevr. Henriette van Dunné.
Goede en Gezegende diensten gewenst.
Lenie de Boer-Keijzer

Books of Kells, ca 800, de vier Evangelisten, Trinity College Library te Dublin
Wijkwerkgroep
Op maandag 20 juni is er weer een W.W.G. vergadering.
Dit is voor de wijken Lage Weide;;Hoogkamer; ;Zuidbuurt;
Wijk Wetering;Marnixflat en Buitenwijk.
Dit o.l.v. Hannie Baauw en Wim Poot.
Aanvang 14.00 uur in de Rehobothkerk.
Lenie de Boer-Keijzer
Koffie op woensdagmorgen
Voor veel gemeenteleden is het al een goede gewoonte geworden om op woensdagmorgen
koffie te komen drinken in de zaal van de Rehobothkerk. Wellicht is het goed om eens rond te
kijken of er iemand in uw omgeving vaak alleen is of kent u mensen die het ook gezellig
vinden om in een andere sfeer koffie te drinken.

Ook in de zomer, of juist dan, gaan we door met deze ontmoetingen. In de vakantieperiode
gaan we er op 3 woensdagen een lunch aan vastknopen.
De datums kunt u alvast noteren: 13 juli, 3 augustus en 24 augustus. Het is natuurlijk wel
belangrijk, dat u zich even aanmeldt, wanneer u blijft of komt voor de lunch.
U kunt zich hiervoor opgeven bij een van de diakenen of bellen naar 06-30740153. Graag
uiterlijk op maandag voorafgaand aan de woensdag van de lunch.
Namens de wijkdiakenen
Jaap Kleijwegt
Oud Papier
Zaterdag 18 juni is er weer inzamelen van het oud papier.
Er wordt dan ook weer koffie geschonken in de benedenzaal van de kerk.
Dat zal dan voor de laatste keer zijn.
Het inzamelen van het oud papier gaat gewoon door.
Iedereen een fijne zomer toegewenst.
Truus en Adri
Wijkkas
In de maand mei werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening
werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd is voor de bloemenpot van de
wijkkas diaconie. Via Joke Horlings werd een gift ontvangen van € 50. Via Lenie de Boer
werden drie giften ontvangen van elk € 20 en via ds. Nico Paap een gift van € 30.
Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand april bedroeg voor onze wijk
€ 196,50 (2,62 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het
weekend van 17 en 18 juni aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig,
dus iedereen blijft nog steeds van harte uitgenodigd om het oud papier te komen inleveren.
Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en medewerkers van het oud
papier heel veel dank. Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928
Beste wijkgemeente
Een kort verslag van de voortgang van Paul naar Santiago de Compostella. Paul is inmiddels
12 weken onderweg en heeft de grens van Frankrijk naar Spanje gepasseerd. Hij heeft meer
dan 1800 kilometer gelopen en is nu voorbij Santander. Deze plaats ligt aan de Golf van
Biskaje in het noorden van Spanje. Hij loopt grotendeels langs de kust en de natuur en de
diverse kerken en andere historische gebouwen zijn erg mooi. Het weer is tot op heden best
goed, hij heeft niet echt heel veel regen gehad en met wind van zee is het goed wandelen.
Ook ontmoet hij veel leuke mensen van over heel de wereld, sommige ziet hij weer terug op
de overnachtingplekken wat dan mooie gesprekken geeft.
Namens Paul een hartelijke pelgrimsgroet.
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.

