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Kerkdienst
Op de vierde zondag na Epifanie, 28 januari, zal ik de voorganger zijn in de Rehobothkerk.
Wij vieren wij het Heilig Avondmaal en de schriftlezingen zijn Jesaja 61 : 1 – 3 en  Marcus
1 : 21 – 28. Wij hopen op een feestelijke en goede dienst!

Ten slotte
Als altijd een hartelijke en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

In Memoriam Jakob Roodenburg
Op donderdag 11 januari 2018 is op de leeftijd van 94 jaar overleden Jakob Roodenburg,
Blois van Treslongstraat 64. Jaap heeft voor de familie heel veel mogen betekenen. Jaap was
bijzonder  dankbaar  en blij  met  zijn familie,  zijn kinderen,  klein-  en achterkleinkinderen.  
Jaap heeft het de laatste jaren moeilijk gehad met het overlijden van zijn zus en zijn drie
broers. Het gemis om zijn lieve vrouw Nel is voor Jaap een grote lege plek geweest. Er waren
woorden van geloof en vertrouwen die hem op de been hielden. Jaap zocht altijd een uitweg
in zijn geloof. Hij had een adres waar hij altijd terecht kon: in gebed bij zijn Hemelse Vader.
In zijn vast vertrouwen op de nabijheid van zijn hemelse Vader kon hij het leven weer aan.
Jaap leefde vanuit dankbaarheid. Wijs was hij want hij heeft geleerd te kijken naar wat je wel
hebt. Liefdevol en eerlijk was hij en je kon met hem overal over praten. Zijn politieke en
maatschappelijke betrokkenheid waren groot. Ook zijn betrokkenheid op de Rehobothkerk
was zijn leven lang heel groot. Jaap was oecumenisch ingesteld. Liberaal ook. Ieder mag zijn
eigen mening en manier van geloven hebben en oordeel zeker niet over elkaar. Jaap zocht
altijd harmonie. Dat is beter dan je eigen zin te krijgen, vond hij. 
Jaap heeft  altijd hard gewerkt en ook voor anderen heeft hij  altijd klaargestaan.  Hij  heeft
gewerkt vanaf 1945 t/m 1985 bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf (G.E.B.) in Vlaardingen.
De laatste  tijd heeft  Jaap in Marnix doorgebracht.  Zijn afscheid heeft  hij  al  lang geleden
voorbereid door alle kinderen en kleinkinderen een brief te sturen met daarin precies geregeld
hoe het in de dienst van Dankzegging en Gebed zou gaan. Wij lazen Openbaring 21, 1-5a en
Romeinen 8, 31-39. Er zal eens een einde komen aan ons leven. Wat heerlijk is het dan dat we
mogen geloven in een nieuw leven, zoals in de Bijbel staat: ‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’.
Jaap eindigde de brief met: eens een tot weerzien in het Nieuwe Jeruzalem. Nog één keer
klonk de naam van Jakob Roodenburg in de Rehobothkerk op vrijdag 19 januari 2018. De
dienst  is  voortgezet  op  begraafplaats  Holy  waar  het  lichaam  van  Jakob  Roodenburg  is
begraven. In dankbaarheid voor wie Jaap Roodenburg was, wat hij voor ons betekent, hebben
wij afscheid genomen. Ik wens de familie en een ieder die hem gekend heeft veel sterkte in dit
gemis.
                                                                                                      ds. Rianne Noordzij-Hijweege


