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Kerkdienst
Aanstaande zondag, 25 november, is het de Voleindingszondag, de laatste van het kerkelijk
jaar. Wij zullen op deze dag weer een pastorale dienst houden, waarin ook de viering van het
Heilig Avondmaal. In deze dienst is altijd extra veel ruimte voor de gebeden. Als u voorbede
wilt doen voor iemand of iets, ligt natuurlijk altijd het voorbedenschrift voor u klaar. U kunt
ook al eerder uw gebedsintentie opgeven, ook naast het voorbedenschrift: het meest handig is
dat  dan  via  de  e-mail  te  doen  en  die  kunt  u  gewoon  aan  één  van  ons  drieën  sturen:
npaap@ziggo.nl, of aan ilmafrederiks@gmail.com, of aan jh.immerzeel@kpnmail.nl. Let u er
wel  op  dat  wanneer  u  voorbede  vraagt  voor  een  persoon,  u  wel  eerst  aan  hem of  haar
gevraagd hebt of deze daar zelf ook prijs op stelt; niet iedereen wil graag ‘openbaar’ zijn. De
dienst zal een interactief karakter hebben en er zal een liturgieboekje zijn. De schriftlezingen
zijn Jesaja 65 : 17 – 25 en Marcus 13 : 24 – 32. Het thema is ‘dromen van…’ Op deze zondag
zal een nieuw liturgisch voorwerp in gebruik worden genomen: een kaarsenboom. Wij hopen
op een goede en gezegende dienst!

Kaarsenboom
In de pastorale dienst zal een kaarsenboom in gebruik worden genomen. Een kaarsenboom is
een grote kandelaar, een standaard voor kaarsen of waxinelichtjes. Er kunnen rond de 30 tot
50 lichtjes op geplaatst worden. In gestileerde vorm lijkt het op een boom, omdat de lichtjes
op verschillende hoogtes kunnen worden geplaatst. In veel kerken is een kaarsenboom al te
vinden. Die heeft een hele goede en zuivere functie wanneer gemeenteleden of bezoekers van
de kerk een kaarsje willen aansteken voor iemand die hen aan het hart ligt of voor iets dat hen
bezighoudt. In de bijbehorende bezinning brengen zij dat voor het aangezicht van God. Elke
kaars in de kerk is een afgeleide van de paaskaars: het teken van de opgestane en levende
Heer. Soms hebben wij ook de woorden niet voorhanden voor een gebed; de aangestoken
kaars fungeert dan als ons woordeloos gebed, ís dat gebed.

Ook binnen een kerkdienst kan de kaarsenboom zo een hele goede rol spelen: in de pastorale
diensten  en  diensten  rond  speciale  gebeurtenissen,  maar  desgewenst  ook  op  de  gewone
zondagen.  Verder  is  het  goede  gebruik  dat  vooraf  aan  een  kerkdienst  één  kaarsje  in  de
kaarsenboom al brandt en gemeenteleden, die dat willen, vooraf of na de dienst in alle rust
een kaarsje daaraan aansteken en in de boom plaatsen. Een verrijking van onze kerk en voor
ons gemeente-zijn!

Kerkdienst Marnixflat
Tweemaal per jaar vieren wij ook in de Marnixflat een dienst van Schrift en Tafel. Wij doen
dat nu op maandag 26 november. De dienst begint om 19.00 uur in de grote zaal op de begane
grond.  Vanaf  18.30  uur  zal  de  zaal  open zijn.  De dienst  zal  een  wat  aangepast  karakter
hebben: er is geen orgel meer in de zaal en wij zullen dus op eigen stemkracht gaan zingen.
Met bekende liederen lukt dat natuurlijk prima, zoals we al twee keer eerder hebben gedaan!
Uit de hele wijk bent u er allemaal heel hartelijk welkom en met veel aanwezigen wordt dat
een versterking van onze lofzang en een feestelijke viering!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap
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In memoriam Aleida Johanna Meijerink – Geesink.
Op maandagavond 12 november is, in de leeftijd van 91 jaar, Aleida Johanna Meijerink –
Geesink overleden. Annie Meijerink woonde tot afgelopen zomer in de Ternatestraat 35, maar
wegens de ziekte Alzheimer moest zij worden opgenomen in de Driemaasstede, alwaar zij is
overleden. Annie Geesink, geboren op 9juni 1927, in Doetinchem, aldaar opgegroeid, ging
daar  naar  school,  heeft  de  opleiding  tot  coupeuse  gedaan,  crisisjaren  en  de  oorlog
meegemaakt. Leerde Willem Meijerink kennen en trouwde met hem in 1952 en het werk van
haar man bracht hen naar het westen en in Vlaardingen. In Vlaardingen werden Liesbeth en
Frits  geboren.  Helaas  werd  Liesbeth  ziek  en  op  7-jarige  leeftijd  overleed  Liesbeth.
Onbeschrijfelijk groot was het verdriet van moeder en dit verdriet is altijd als een open wond
gebleven. Praten hierover was moeilijk. Na het overlijden van Liesbeth werden Jetty en Harm
geboren.  Lichtpuntjes!  Annie  Meijerink  was  een  zeer  lieve,  zorgzame  moeder  voor  haar
kinderen. Er zijn herinneringen van fijne vakanties en van een moeder die haar kinderen graag
zag rond de tafel, overvloedig voorzien van eten.  Later een lieve, belangstellende oma voor
haar  kleinkinderen.  In  2009  overleed  haar  man  en  moest  Annie  Meijerink  alleen  verder.
Annie Meijerink was een gelovige vrouw. En hoewel de kerkgang voor haar moeilijk was,
bleef haar vertrouwen op God en zong zij graag haar vertrouwde liederen over Gods liefde.
Op vrijdag 16 november is er een herdenkingsdienst gehouden in de aula van begraafplaats
Emaus en aansluitend heeft  de begrafenis plaatsgevonden.  Tijdens deze dienst hebben we
stilgestaan bij de woorden uit 1 Korintiërs 13:4-8 over de Liefde en hebben geluisterd naar
lied 488 uit de Opwekkingsbundel: De kracht van Uw liefde. Onze gebeden en gedachten zijn
bij haar kinderen en kleinkinderen. 

Rinske Schlebaum. 
Wijkwerkgroepvergadering
De  wijkwerkgroep  Lage  Weide,  Marnixflat/Valkenhof,  Hoogkamer  en  Buitenwijk  en  de
Résidence Wetering, komt weer bij elkaar. De vergadering is op maandag 26 november om
14,00 uur in de Rehobothkerk.
Hartelijke groet,

Lenie de Boer – Keijzer

Bijbelkring: Het verhaal gaat  
Op dinsdag 27 november komen we wij bij elkaar. We starten om 9,30 en ronden tegen 11.00
uur weer af. We lezen uit Het verhaal gaat van Nico ter Linden. OP dit moment zijn we bezig
met het evangelie van Johannes. We praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen
hebben vandaag. Mocht u nooit geweest zijn, kom gerust eens kijken. Het verplicht u tot niets.
Van harte welkom!

 Jannie Snoek en Petra Nijboer 

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.


