
Wijkberichten 10 december 2018

Advent
De eerste twee adventszondagen, die nu achter ons liggen, hebben geen naam gekregen, maar
enkel  hun getalsaanduiding;  op deze  zondagen wordt  vaak gelezen uit  de “Rede over  de
laatste  dingen”,  het  komen  van de  Heer  in  majesteitelijke  heerlijkheid,  de  waakzaamheid
daarop,  en  over  het  profetische  optreden  van  Johannes  de  Doper,  de  wegbereider.  Deze
zondagen staan nog in het licht van de voleindingszondagen. De laatste twee zondagen in
Advent,  die  nu  voor  ons  liggen,  buigen  zich  meer  naar  het  komen  van  de  Heer  in  zijn
menselijke geboorte: Maria, de stal en de kribbe. Zondag ‘Gaudete’ en zondag ‘Rorate’ zijn
hun namen, ‘Verblijdt u’ (Filippenzen 4: 4) en ‘Dauwt’ (Dauwt, hemelen, van omhoog en
regent  de  rechtvaardige  –  Jesaja  45:  8).  Alles  geeft  dus  aan  dat  wij  niet  in  een  soort
eeuwigdurende cyclus leven van opkomen, stralen en weer vergaan, maar dat wij doelgericht
leven, lineair: wij zijn op weg naar het Koninkrijk Gods. Wij zien uit naar Gods Ad-vent:
Toe-komst.

Kerkdienst
Zondag is het de derde zondag van Advent, 16 december. Ik hoop de voorganger te zijn in de
Rehobothkerk. Op het leesrooster staan de schriftlezingen Sefanja 3 : 14 – 20 en Lucas 3 : 7 –
18 aangegeven. Wij hopen op een goede en fijne dienst!

Avondgebeden
In  de  tijd  van  Advent  zijn  er  wekelijks  avondgebeden  in  de  Grote  Kerk  en  in  de
Rehobothkerk.  Op  woensdag  19  december  is  er  nog  een  avondgebed,  ditmaal  in  de
Rehobothkerk. Korte, sobere momenten van verstilling en bezinning. Steeds om 19.30 uur en
u bent er van harte welkom!

Rehobothkerk
Veel gemeenteleden beperken zich bij het lezen van Onderweg tot het eigen wijkbericht. Er
zijn ook veel gemeenteleden die Onderweg lezen tot en met de allerlaatste en allerkleinste
lettertjes.  Die  laatste  groep  heeft  in  het  vorige  kerkblad  een  wel  erg  ongelukkig  bericht
gelezen dat heel wat vragen oproept. In een van de andere wijkberichten dan het onze staat te
lezen dat er  in de Algemene Kerkenraad gewerkt wordt aan een beleidsplan voor heel de
Protestantse Gemeente voor de periode 2020 tot 2030 en dat er besproken, zo niet besloten is,
dat  de  Bethelkerk  en  het  Kerkcentrum  Holy  open  zullen  blijven  en  dat  er  voor  de
Rehobothkerk een alternatieve kerkruimte gezicht zal gaan worden. Gelukkig staat er bij dat
onze wijkgemeente dat ook ten volle toekomt.

In overleg met de op dat moment bereikbare kerkenraadsleden van onze wijk, heb ik toen aan
het einde van de kerkdienst op 9 december in gelijksoortige bewoordingen als hieronder een
en ander gezegd. Besloten is ook om deze woorden in dit nieuwe wijkbericht op te nemen. 

Het bericht in de vorige Onderweg is op zijn minst voorbarig en het is ook onjuist. Allereerst
al omdat het natuurlijk geen pas geeft dat zomaar een lid van de Algemene Kerkenraad zulk
nieuws naar buiten brengt (dat hoort het moderamen van de AK te doen). Het klopt dat er een
financiële prognose is gemaakt voor de komende jaren en dat er een stuk is waarin een eerste
visie is neergelegd over hoe wij gemeente zullen en kunnen zijn in heel Vlaardingen. Die
twee documenten moeten op één lijn worden gebracht en het zal onvermijdelijk zijn dat de



grenzen  tussen  de  wijkgemeentes  zullen  vervagen  én  dat  er  in  de  jaren  tot  2030
onvermijdelijk aan kerksluiting gedacht moet worden.

Welk kerkgebouw dat zal zijn is nog lang niet besloten. De publicatie die nu in Onderweg
staat,  is  dus  volstrekt  onjuist.  Het  is  niet  uit  te  sluiten  dat  er  een  moment  komt  dat  de
Rehobothkerk afgestoten zal worden en er een alternatieve kerkruimte komt, maar dat geldt
net zo goed voor de andere kerken. De onrust die in onze wijk dus ontstaan is, is op dit
moment daarom helemaal niet nodig.

Onze  wijkkerkenraad  staat  een  zorgvuldige  weg  voor  ogen,  waarbij  alle  opties  goed
afgewogen  worden:  de  financiële  prognoses,  bouwkundige  staat  van  elk  gebouw,  de
verkoopbaarheid,  het  gebruik  door  verhuur,  de  toegankelijkheid,  mogelijk  meervoudig
gebruik en alles meer  in  creatief  en toekomstgericht  denken. Dan kan er pas een zuivere
afweging gemaakt worden, die meer hout zal snijden dan een of ander wensdenken.

Als herder van onze wijkgemeente dus: geen onrust, geen wilde verhalen – die al rondgingen
– en die zeker niet rondvertellen. Heb en houd uw vertrouwen in de wijkkerkenraad en blijft
ook na vandaag net zo’n goede gemeenschap als nu, vol betrokkenheid op elkaar!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wij gedenken Johannes Cornelis Overdulve  (78 jaar, overleden op 28 november, Soenda).
Geboren  in  Nederlands-Indië  vlak  voor  de  tweede  wereldoorlog  was  zijn  jeugd  niet
gemakkelijk.  Als  kind  verhuisde  hij  naar  Nederland  met  het  gezin,  dat  hier  nog  werd
uitgebreid. Al jong ging hij het huis uit en hij ontmoette Ans, de liefde van zijn leven. Met
dochter Emy vormden ze een hecht gezin. Op de kleinkinderen was hij trots, zij waren een
grote vreugde! In zijn werk was hij serieus, maar hij was ook actief bij Unilever  buiten het
werk en had een fijn contact met collega’s. Hij was sportief en was fanatiek volleyballer en
tennisser. Als man, vader en opa was hij zeer zorgzaam. Hij stond altijd klaar en hij was een
grote steun voor zijn dochter.  Bescheiden, rustig, zachtaardig, beleefd, vriendelijk. Zo kennen
we Hans Overdulve ook bij ons in de kerk. Hij stond nooit op de voorgrond, maar iemand
(met computer problemen) hoefde er maar om te vragen en hij stond klaar om te helpen. Een
klager was hij niet. Terwijl hij toch een veelbewogen leven kende. Hij droeg veel met zich
mee, maar was gesloten. De laatste jaren nam de schemering toe in het leven van hemzelf en
zijn vrouw. Gelukkig hadden ze het goed in Soenda waar er liefdevolle zorg voor hen was. De
laatste periode kreeg hij pijn en werd duidelijk dat het einde nabij was. Op 5 december was
het afscheid in crematorium Beukenhof. We denken aan zijn vrouw Ans, dochter Emy, de
kleinkinderen en andere naasten. Dat zij warmte en nabijheid mogen ervaren van de Eeuwige
en van mensen om dit te dragen.

Petra Nijboer 

Seniorenkerstviering
Op vrijdag 21 december is de traditionele kerstviering voor alle gemeenteleden van 70 jaar en
ouder.  Koffie  vanaf  10.30 uur,  dienst  om 11.00 uur met  ds.  Nico Paap en organist  Hans
Treurniet. Na een warme maaltijd volgt een optreden van het koor Marcato o.l.v. mevrouw
Ria Korpershoek. Zie voor opgave en meer informatie het nieuwe wijkblad.
Namens ouderensoos De Regenboog en de wijkdiakenen, 

Joke de Zwart



Wijkkas
In  de  maand  november  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken in de maand november bedroeg € 13,85. Via Joop Immerzeel werd een gift van
€ 20 ontvangen.   De opbrengst  van het  oud papier  in  de maanden oktober  en november
bedroeg respectievelijk € 151,30 (3,56 ton) en € 98,60 (2,32 ton). Alle gevers en medewerkers
van het oud papier hartelijk bedankt.

Langs deze weg wens ik u allen gezegende feestdagen. Een hartelijke groet,
 

Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

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.


