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Kerkdienst. Aanstaande zondag, 4 maart, is het alweer de derde zondag van de 
Veertigdagentijd. Deze zondag draagt de naam ‘Oculi’, ‘mijn ogen zijn op de Heer’, uit de 
Psalm van deze zondag, Psalm 25, waaruit wij dus gaan zingen. De afgelopen zondag 
‘Reminiscere’ ontleent zijn naam overigens aan dezelfde Psalm en zo komt Psalm 25 dus op 
twee achtereenvolgende zondagen tot klinken. ‘Reminiscere’ betekent ‘gedenk uw 
barmhartigheid’. Stap voor stap vervolgen wij onze weg, veertig dagen lang op weg naar 
Pasen. De schriftlezingen zijn Exodus 20 : 1 – 17 en Johannes 2 : 13 – 22. Wij hopen op een 
fijne dienst!

Overleden. Op vrijdag 9 februari is mevrouw Gerritje Neeltje van Dop overleden. Zij was
ruim 79 jaar  en  woonde aan  de  Marnixlaan  23.  Haar  leven kende vele  kanten.  Zij  werd
geboren in ’s-Gravenzande als één van negen kinderen en in oorlogstijd verhuisde het gezin
naar Friesland; daarna naar de Wieringermeer en nog later kwam zij zelf in Zeist te wonen.
Heel jong is zij daar getrouwd, maar dit huwelijk heeft haar het tegendeel gebracht van wat
gehoopt werd. Uiteindelijk woonde zij in ons midden in Vlaardingen, waar toch wel velen uit
onze wijkgemeente haar kenden, ook bij het uitgaan met haar hondje. Zij was een gelovige
vrouw, wat zij onder meer uitdrukte in haar diakenschap in de toenmalige Pniëlkerk en deed
mee aan enkele activiteiten. Ondanks dat alles was haar bestaan wat geïsoleerd, ook binnen de
familiekring.  Haar  leven en haar  persoonlijkheid waren niet  altijd even gemakkelijk;  veel
teleurstellingen,  misschien  ook  te  hoge  verwachtingen,  kunnen  iemand  moeilijk  maken,
trekken van depressiviteit opleveren. Aan de andere kant kon zij ook van veel dingen intens
genieten en stond zij  klaar voor allen binnen haar kring. De uitvaartdienst hielden wij  op
maandag 19 februari in de aula op de begraafplaats Holy. Een goede vriendin en een nicht
spraken warme woorden, een zuster zong en begeleidde ons bij de samenzang. Daarnaast was
er Cd-muziek van het ‘Westlands mannenkoor’. Wij lazen uit Psalm 139, over God die Gerda
van Dop werkelijk ten volle heeft gekend en kent, en Johannes 14 : 1 – 7. Daarna hebben wij
haar begraven. Haar nagedachtenis zij tot zegen!

Ten slotte. Een hartelijke groet aan u allemaal! ds. Nico Paap

Derde  week  besparen  voor  Zambia.  Doen  wat  NIEMAND  wil  doen.  Zuster  Yvonne
Mwalula: “Wij gaan waar niemand gaat”. Zuster Yvonne (40) is hoofd van het Households in
Distress-programma en provinciaal overste van de congregatie van de Zusters van de Heilige
Harten van Jezus en Maria. Deze zusters begeleiden HIV-geïnfecteerde mensen en vangen
weeskinderen op, die geen familie meer hebben.  Daarnaast helpen ze grootouders met  de
opvoeding en financiën bij het grootbrengen van weeskinderen waarvan de ouders aan aids
overleden zijn. Er is een gat gevallen in die families. Deze kinderen hebben nog wel hun
grootouders. Maar deze oudere mensen zijn niet meer in staat voldoende te verdienen voor
hun kleinkinderen. Vooral kinderen worden sterk getroffen door de gevolgen van HIV en aids.
U leest er meer over in ons Veertigdagenkalender-boekje, blz. 22.  Met de vastenmaaltijd van
afgelopen vrijdag hadden we een  mooi  bedrag  bespaard:  €  101,17.  Behalve  dat,  was het
ontzettend gezellig en erg lekker.  En bij  de uitgangen haalden we € 89,70 op. Ontzettend
bedankt, namens ROS, die zich inzet voor mensen, die geen of geen geldige papieren hebben.
Wij kunnen de zuster helpen door weer te besparen. Deze keer zouden we de auto kunnen
laten staan. Lekker wandelen of fietsen. Veel succes gewenst. Marian Verhagen

Jubileum. Op 4 maart is pastor Guus Ruijl 25 jaar werkzaam als pastor binnen de 
Protestantse Kerk. Guus is binnen onze wijk vele jaren als pastor werkzaam geweest en gaat 



van tijd tot tijd nog wel eens voor in onze erediensten. Hij blijft voor velen van ons altijd nog 
een beetje”van ons”. Wij willen hem graag feliciteren met dit jubileum en hem een fijne 
dienst toewensen op 4 maart in de Open Hofkerk te Rotterdam. Lenie de Boer-Keijzer

Wijkblad. Op vrijdag 23 maart verschijnt het nieuwe wijkblad. Kopij graag inleveren 
uiterlijk op 9 maart bij Joke de Zwart: joke53@live.nl of in de brievenbus: Veerplein 23, 
3131 CX  Vlaardingen

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. 
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