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Kerkdienst.  Het  is  aanstaande  zondag,  18  februari,  de  eerste  zondag  van  de
Veertigdagentijd. De naam van de zondag is ‘Invocabit’, ‘Roept hij mij aan’, uit de
Psalm van deze zondag, Psalm 91, die wij dus ook zullen zingen. De kleur wordt
paars, teken van de inkeer en bezinning, van boete en vasten; om die reden wordt
ook  in  deze  periode  het  feestelijke  Gloria  niet  gezongen.  In  de  dienst  zal  ik  de
voorganger zijn en wij zullen de Schrift openen bij Genesis 9 : 8 – 17 en Marcus 1 :
12 – 15. Wél weer feestelijk is dat wij deze ochtend het koor ‘The New Life Singers’
in  ons  midden  hebben.  De  liederen  die  zij  zullen  zingen,  hebben  natuurlijk  alle
raakpunten met de ingetogenheid van deze zondag. Wij hopen op een fijne en goede
dienst!

ds. Nico Paap

Eredienst. Zondag 18 februari is er ’s middags weer onze maandelijkse 
Vesperdienst. Voorganger in deze dienst is Mevr. ds. Marianne Vonkeman. De dienst
begint om 17.00 uur in de Grote Kerk. Vanaf 16.30 bent u van harte welkom om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Zowel ‘s morgens als ‘s 
middags een gezegende dienst gewenst.

Lenie de Boer-Keijzer

Doen wat NIEMAND wil doen. Dit is het motto van de komende 40dagen of 
Vastentijd. We besparen voor de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria 
in Zambia. Zij zorgen voor de HIV geïnfecteerde mensen, maar ook voor de 
nabestaanden, aan Aids overledenen ouders, hun kinderen en de grootouders, die 
voor deze weeskinderen zorgen. U kunt in onze 40dagenkalender meer lezen. Denkt
u er aan dat we als tip deze week hebben, de lekkere drankjes niet te nemen, maar 
gewoon water te drinken. U kunt ook de hele periode van zesenhalve weken alleen 
water drinken in plaats van sap, frisdrank of iets sterkers. 
Na de dienst kunt u bij de uitgangen het bespaarde geld doneren. Maar de zondagen
mogen gevierd worden. 
En natuurlijk kunt u mee eten met de Vastenmaaltijd, de Vastensoep op de 
vrijdagavonden, maar wel even opgeven graag.
Wij hebben het hier zo goed, op deze manier kunnen wij ons voorbereiden op het 
Paasfeest.
Een Goede en Gezegende Veertigdagen- of Vastentijd toegewenst.
U kunt mij bellen op 010 2239019 of mailen marian.verhagen@post.com

Huispaaskaarsen.  Ook dit jaar is het weer mogelijk huispaaskaarsen te bestellen.
Een  afbeelding  van  de  mogelijkheden  en  een  bestelformulier  vindt  u  op  de
lectuurtafel in de kerkzaal.

BOEKENMARKT  en  OUD  PAPIER.  Op  zaterdagmorgen  17  februari  is  er  weer
boekenmarkt in de Rehobothkerk en kunt u uw oud papier inleveren.

Overleden. Op zaterdag 3 februari overleed mevrouw Elisabeth Cornelia Meijboom –
van Straten. Zij was ruim 89 jaar oud. De laatste jaren woonde zij in ‘Frankenland’ in
Schiedam, waar zij het heel goed had, maar velen uit onze wijk kennen haar nog
goed  van  de  kerkdiensten  in  de  toenmalige  ‘Wetering’  en  daarvoor  uit  de
Ichthuskerk. Ondanks haar verhuizing bleef zij lid van onze wijkgemeente en hoorde



zij  onze  gemeenschap.  Een  rustige  vrouw,  een  fijne  moeder  en  een  geweldige
grootmoeder en overgrootmoeder. Zij was 55 jaar getrouwd. Haar houvast bestond
uit de regelmaat in het gezin met vaste tijden en vaste dagen voor wat gedaan moest
worden. Daarin was zij helemaal een kind van haar tijd. Onze eerste ontmoeting in
‘Frankenland’ was een fijn gesprek en daar bleek haar meest wezenlijke houvast in
haar leven: haar diepe geloof. Dat bleek ook uitgedrukt in de keuze die zij zelf voor
haar  uitvaartdienst  had  aangegeven:  Schriftlezing  Psalm  91,  de  psalm  van  het
Godsvertrouwen. Het leven in zijn beschutting; daar verlangde zij ook steeds meer
naar en haar overlijden was de afsluiting van een werkelijk voltooid leven: zij legde
zich uit onze handen in handen van God. De uitvaartdienst hielden wij in de aula op
de begraafplaats ‘Holy’ op vrijdag 9 februari, waar velen aanwezig waren. Zij had ook
zelf de liederen aangegeven die wij zongen: naast Psalm 91 ook uit Psalm 43 en
Lied 754 en Lied 904. Aansluitend op de dienst hebben wij  haar begraven. Haar
nagedachtenis zij tot zegen!

ds. Nico Paap

Wijkwerkgroepvergadering. Maandag 19 februari is er een 
Wijkwerkgroepvergadering voor de medewerkers/contactpersonen van W.W.G. Lage
Weide; Hoogkamer; Buitenwijk en Marnixflat. Onder leiding van Hannie Baauw. 
Aanvang 14.00 uur in de Rehobothkerk.

Lenie de Boer-Keijzer

Uit de Wijk
Ik kreeg bericht dat deze week Mevr. Bolderheij vanuit de Revalidatie Marnix verhuist
naar Soenda. Mevr. Bolderheij is een jaar lang in het Revalidatiecentrum opgenomen
geweest. Haar geduld is wel duidelijk op proef gesteld omdat ze niet meer terug kon
naar de Marnixflat (waar zij eerst woonde) en dus moest wachten op een plaats in de
Soenda. We wensen haar een goede tijd toe in Soenda.

Ook kreeg ik het bericht dat Mevr. v.d. Knaap, Boerhaavestraat, op 20 februari wordt
geopereerd in het Reinier de Graafziekenhuis te Delft. Ze zal daar een nieuwe heup
krijgen. Daarna hoopt ze naar Revalidatie Marnix te kunnen gaan voor verder herstel.
We wensen haar veel sterkte toe en een voorspoedig herstel.

Lenie de Boer-Keijzer

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. 


