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Kerkdienst. Aanstaande zondag, de vijfde na Epifanie, 4 februari, zal ik opnieuw de 
voorganger zijn in de Rehobothkerk. De schriftlezingen zijn 2 Koningen 4 : 18 – 37 en  
Marcus 1 : 29 – 39. Wij hopen op een feestelijke en goede dienst!

Ten slotte. Als altijd een hartelijke groet aan u allemaal! ds. Nico Paap

In Memoriam mevrouw Johanna Baas-Wilschut. Op 11 januari 2018 overleed Johanna 
Baas Wilschut. Zij verbleef, samen met haar man Mindert, de laatste jaren van haar leven in 
Zorgcentrum Soenda. De meeste mensen kenden haar als Jo. Maar als kind werd zij Jopie 
genoemd. Haar roepnaam veranderde toen een onderwijzer op school aankondigde haar 
voortaan Jo te noemen. Daar was mevrouw Baas het aanvankelijk helemaal niet mee eens. 
Maar de kortere roepnaam is gebleven. Mevrouw Baas koos voor een opleiding tot medisch 
analiste en vond al snel werk. Geheel in overeenstemming met die tijd, moest zij stoppen met 
werken toen zij trouwde. Tijdens de uitvaart memoreerde haar zoon Roel, de momenten 
waarop zijn moeder hem hielp met scheikundehuiswerk van school. Hij vond dat toen heel 
gewoon, maar realiseerde zich later dat zijn moeder eigenlijk een heel bijzonder vak had 
gekozen en dat zijn moeder, als zij later ter wereld was gekomen, het waarschijnlijk in haar 
vak heel ver had geschopt. Opgegroeid in een traditioneel christelijk milieu, waarin begrippen
als God, hemel en hel gebruikelijk waren, zocht mevrouw Baas steeds meer haar eigen weg in
haar geloof en liet zich leiden door haar eigen vragen. De grote woorden van het geloof van 
haar jeugd hadden veelal hun zeggingskracht verloren. Maar haar vertrouwen in dat wat ons 
dagelijks leven overstijgt, hoe dat ook genoemd wordt, bleef onveranderd groot. Dat 
vertrouwen werd gevoed op momenten waarop zij de stilte opzocht: even terugtrekken uit het 
lawaai en de drukte van het dagelijks leven om innerlijk te verstillen. Daar ging zij echt voor 
zitten. Daarom werd tijdens de uitvaartdienst gelezen uit het boek 1 Koningen, waarin God 
zich liet kennen aan Elia. Niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in het 
suizen van een zachte bries. Waar grote woorden eindigen en de stilte begint, is God ons 
wellicht het meest nabij. Ik wens haar man, Mindert, haar kinderen en kleinkinderen, en alle 
verdere familie Gods nabijheid toe op de weg die zij nu door het leven moeten gaan zonder Jo
Baas. Estella Schinkel, Geestelijk Verzorger Argos Zorggroep, locatie Soenda

Dankwoord. Bedankt voor de vele blijken van meeleven na het overlijden van onze vader en 
opa, te weten: de heer Jakob Roodenburg. Het heeft de hele familie getroost dat er zovelen 
afscheid hebben genomen van onze vader en opa, en ook diegenen die aanwezig waren bij de 
rouwdienst in de Rehobothkerk. Namens de familie Roodenburg: Joke en John

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West. Voor pastorale – en diaconale vragen 
bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van ’s morgens 9.00 uur tot ’s 
avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of 
reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale 
aard.  Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dat dan 
uiterlijk op vrijdag per mail door aan een van de pastores. 


