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60-JARIG JUBILEUM REHOBOTHKERK. Op 13 maart 2018 was het 60 jaar geleden 
dat de Rehobothkerk voor het eerst haar deuren opende;  60 jaar van zondagvieringen, 
rouwdiensten, trouwdiensten, van vergaderingen, Kerstvieringen, soosbijeenkomsten en wat 
al niet meer in een kerk gebeurt.  Er is veel gebeurd in deze periode: van 2 ochtenddiensten en
1 middagdienst naar 1 ochtenddienst en 1 avonddienst, het vervallen van de avonddiensten, de
terugloop van het aantal bezoekers. Samengaan met Pniëlwijkgemeente. Samengaan met wijk 
Grote Kerk 1.  Samengaan met Ichthuswijkgemeente. En dat zijn niet altijd gemakkelijke 
processen geweest. Maar ik mag wel zeggen dat we nu een stabiele gemeente hebben die 
warmte uitstraalt. We krijgen dat ook terug van mensen die voor het eerst in onze kerk komen.
En al behoor ik nog maar een paar jaar tot deze wijkgemeente, ik voel mij hier thuis. En ik 
merk velen met mij. En dat voelt fijn. We hebben een tijdje nagedacht of en hoe we aandacht 
zouden besteden aan het jubileum. Zondag 18 maart is er aandacht hiervoor in de dienst, 
mogen we genieten van een “aangeklede” kop koffie of thee en wordt het jubileumboekje 
uitgereikt.  Een paar gemeenteleden en ik zijn de afgelopen weken bezig geweest dit 
jubileumboekje samen te stellen. We hebben verder geborduurd op het 40-jarig 
jubileumboekje, waarin een aantal gemeenteleden werd geïnterviewd en toen met name 
gevraagd hoe zij de toekomst van de Rehobothkerk zagen.  Hier zijn wij nu verder op 
ingegaan en werd natuurlijk wederom gevraagd hoe men tegen de toekomst aankijkt. Al zeg 
ik het zelf, het is een leuk boekje geworden. Mocht u de 18e niet aanwezig kunnen zijn in de 
kerk, dus het jubileumboekje niet in het bezit hebben terwijl u dat wel graag wilt, dan kunt u 
bij uw ouderling vragen of zij/hij een exemplaar bij u wilt afleveren. Lukt dit niet dan kunt u 
mij bellen of mailen. Met vriendelijke groet, Bram v.d. Staay, voorzitter kerkenraad 
Wijkgemeente Centrum-West (a.staay1@upcmail.nl  of  06 139 575 52)

Kerkdienst. Met de laatste twee zondagen van de Veertigdagentijd zijn wij bij de 
‘Passiezondagen’ gekomen; nog twee weken en het zal Pasen zijn. Zondag ‘Judica’, ‘Doe mij 
recht’ (Psalm 43) en zondag ‘Palmarum’, ‘Palmzondag’. Onze kerkdienst zal aanstaande 
zondag een erg dubbel karakter hebben: wij vieren “Judica’ én wij vieren dat het 60 jaar 
geleden is dat de Rehobothkerk in gebruik werd genomen. Over dit jubileum van ons 
kerkgebouw is het passend dat onze voorzitter Bram van der Staay meer schrijft en daarnaar 
verwijs ik maar wat graag. Van mijn kant is er wél over te zeggen dat ik het heel bijzonder 
vind, dat 60-jarige bestaan, en dat op deze jubileumzondag zowel Petra Nijboer als ik samen 
voorgaan. De lezingen zijn 1 Petrus 1 : 13 – 25 en Johannes 12 : 20 – 33. Er is een 
liturgieboekje voor de dienst, maar neemt u wel gewoon uw liedboek mee. Wij hopen op een 
hele goede, gezegende én feestelijke dienst!

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

Vijfde week besparen voor Zambia. Doen wat NIEMAND wil doen. In Zambia hebben veel
kinderen  één  of  beide  ouders  verloren  aan  aids.  Wezen  of  half-weeskinderen  worden
opgevangen door de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Sunsuntila.  Er
wordt schoolgeld voor hen betaald en ze krijgen een maaltijd op school in Mbala.  Emeldah
Nakazwe is één van die kinderen, ze komt graag naar school en doet haar best om een goede
opleiding te volgen, zodat zij later weer voor haar moeder kan zorgen. Lees het hele verhaal in
onze vastenkalender, het boekje dat u kreeg voor deze 40-dagentijd. Daar staat ook de tip om
te  besparen  in,  namelijk:  laten  we deze  week een  dag geen vlees  eten,  maar  ga gezellig
pannenkoeken bakken en maak er een feest van. Uw bespaarde geld kan weer bij de uitgangen
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van de kerk, na de dienst, in de zakjes gedaan worden. Ook kan er nog één keer soep gegeten
worden bij de vastenmaaltijd vrijdagavond. We hebben om 6 uur de inloop, om kwart over 6
gaan  we  eten  en  om  een  uur  of  7  gaan  we  weer  naar  huis.  We  nemen  kop,  lepel  en
portemonnee mee. Het bespaarde geld kan gedoneerd worden voor het bovenstaande doel. We
halen elke week zo’n € 120,- op, op deze, erg gezellige manier.

Wereldwinkel.  Afgelopen zondag hadden we een stand van de Wereldwinkel en we hebben
erg leuk kunnen verkopen. De opbrengst was deze keer € 236,95.  Super bedankt allemaal,
namens de Wereldwinkel en alle producenten van al deze producten. Marian Verhagen

Boekenmarkt  in  de  boekenweek.  Zaterdag  17  maart is  er  weer  de  maandelijkse
boekenmarkt. Van 9.00 tot 11.30 uur kan er weer naar hartelust gezocht worden naar boeken,
puzzels  en  zelfgemaakte  kaarten.  Iedere  bezoeker  krijgt  een  boekenweekgeschenk  uit
voorgaande jaren. In de koffiehoek is het altijd gezellig om met elkaar een praatje te maken.
Tevens kunt u oud papier inleveren op het kerkplein. Hartelijke groet van Adri van Vliet

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. 


