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Eredienst:
Aanstaande zondagmorgen zal bij ons voorgaan ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht. We
wensen elkaar een Gezegende dienst toe..

Lenie de Boer-Keijzer

Overleden
Op Pinksterzondag, 20 mei, overleed mevrouw Gerrie Moree. Zij was 90 jaar oud en woonde
in de Billitonflat. Een geboren en getogen Vlaardingse, die haar werkzame leven invulde met
het kleuteronderwijs. Het meest bekend is zij als het hoofd van de Prinses Marijkeschool, een
functie die zij vele jaren bekleed heeft. Hoeveel Vlaardingse kinderen zal zij in de klas aan
zich voorbij hebben zien komen…?! Ook kerkelijk nam zij haar zichtbare plaats bij ons in: zij
is twee keer twaalf jaar ambtsdrager geweest en tot het ongeveer een jaar geleden niet meer
ging, ontbrak zij nooit in de Rehobothkerk. Daarnaast was er tijd voor haar liefde om op reis
te gaan én voor het lezen van detectives en het bekijken van de verfilmingen ervan. Een spil
ook in de familiekring, waar zij door iedereen ‘Tante’ genoemd werd. Een sterke vrouw, wier
levensmotto misschien wel het beste valt samen te vatten in de woorden ‘niet zeuren’. Met die
instelling  heeft  zij  enkele  malen  levenbedreigende  aandoeningen  en  hun  bijbehorende
medische behandelingen doorstaan. Een sterke vrouw, die adequaat met situaties wist om te
gaan. Bij de voorbereiding op haar uitvaartdienst viel toen de naam van Mirjam, de zuster van
Mozes en Aäron, rond het biezen kistje in het riet van de Nijl en de lofzang na de doortocht
door de Schelfzee. Met haar overlijden op Pinksteren, de dag van de voltooiing van Pasen,
kwam daarmee haar leven en sterven in het Paaslicht  te staan.  Dát tekende de kerkdienst
waarin wij afscheid van haar namen. Op vrijdagmiddag 25 mei kwamen wij daarvoor samen
in de Rehobothkerk en lazen wij Exodus 15 : 13 – 21 en Johannes 14 : 1 – 7. Naast de
prachtige gezangen Lied 247, Lied 650 en Lied 512, klonk ook schitterende orgelmuziek van
Händel en Bach. Aansluitend op de dienst  hebben wij  haar begraven op de begraafplaats
Holy. Haar nagedachtenis zij tot een zegen!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

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 dit uiterlijk
op vrijdag per mail door aan een van de pastores.


