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Muziek die raakt aan de ziel 

 
Zondag 4 november werden de namen genoemd van overleden gemeenteleden van het 
afgelopen jaar. In mijn overweging vertelde ik over de bijeenkomst een week eerder in Utrecht, 
in Molen ‘de Ster’. Daar was een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor de 
nabestaanden van de mensen van wie uitvaartonderneming Sens de uitvaart hebben verzorgd 
het afgelopen jaar. Wij waren daar voor mijn schoonzus Heidi, die afgelopen zomer overleed.   
 
Liedje voor een dierbare, zo heette het programma en van te voren kon je een liedje 
aanvragen. Dat kon van alles zijn: klassiek, kleinkunst, een popsong, bekend of wat minder 
bekend .Dat mocht een uitvoering van een specifiek artiest  op cd zijn, maar het kon ook live 
worden vertolkt door een zanger/gitarist en een zangeres. Daarnaast was er de mogelijkheid 
om zelf een muzikale bijdrage te leveren en dat gebeurde ook.  
Wij kozen voor een uitvoering door de zanger gitarist. Daarnaast zong ook een aantal vrouwen  
uit het koor waar Heidi bij zong een liedje.  
 
Er zaten pareltjes tussen, liedjes die raakten aan de ziel. Mooie teksten die troostend waren. 
Ik voelde daar weer eens dat er heel veel mooie muziek is ontstaan buiten een kerkelijke of 
geestelijke setting die heel veelzeggend en van betekenis is. Dat je voor diepgang in muziek 
niet alléén maar hoeft te putten uit oude of nieuwe liedboeken, of klassieke meesters. En ook 
dat je niet per se in de kerk hoeft te zijn voor een waardvol gedenken.  
 
Ik vertelde dat ik terug moest denken aan een aantal uitvaarten van het afgelopen jaar waar ik 
bij betrokken was. Ook daar klonk soms - naast psalmen en gezangen  -ook buitenkerkelijke  
muziek  die iets toevoegde, betekenis had en mensen raakte in hun ziel. Soms uitgevoerd door 
naasten, soms op cd. 
 
Als voorbeeld gaf ik Family Tree van Venice. Ik gaf nog meer voorbeelden, omdat ik iets van 
mijn ervaring rond die muziek wilde delen, omdat het voor de betreffende families van 
betekenis was geweest. 
Zoals ik in mijn overweging zei: Voor mij zijn naast de mooie liederen die in de kerk klinken 
andere liedjes van evenveel waarde. Ik denk ook dat we in de kerk best iets kunnen leren van 
andere plekken die op hun manier met gedenken bezig zijn.  
 
Namelijk dit: dat teksten in begrijpelijke taal mensen soms meer kunnen raken dan taal die ver 
van mensen afstaat, waar steeds zoveel uitleg bij nodig is. 
 
Ik meende oprecht wat ik zei op 4 november: dat teksten van nu vaker zouden moeten klinken 
in de kerk. Ik ben daarin niet de enige maar ik weet ook dat er mensen zijn die daar anders 
over denken. Ik geloof dat het naast en met elkaar kan bestaan dat het elkaar eerder versterkt 
dan bijt.  
 
Ik citeerde enkele woorden uit twee liederen die zondag 4 november gezongen werden door 
gemeente of cantorij, omdat ze me raakten, maar ik citeerde dus ook uit Family Tree.  
 
Veel mensen lieten weten dat ze zich herkenden in wat ik zei. Ik hoorde ook dat een aantal 
mensen na afloop had aangegeven dat ze het ook wel mooi hadden gevonden als dan één 
van de liedjes waar ik het over had werkelijk te horen was geweest tijdens de dienst.  
Daarom bij deze de originele tekst en de vertaling van dat liedje. Mocht u over internet 
beschikken, is het eigenlijk mooier om het ook daadwerkelijk te beluisteren, omdat de muziek 
en tekst zo’n eenheid vormen.  
 

Petra Nijboer 
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Family Tree – Venice 
 
Branches in the wind 
Still standing here together 
One more storm to weather 
We'll get through it yet 
So we're gathered here 
Holding on to each other 
To let go of another one we won't forget 
Now as we say goodbye 
To one of our own 
We may be lonely 
But we're not alone 
Though the leaves will fall 
And the tears will flow 
May it always comfort us to know 
The family tree will always grow 
Father down to son, mother to daughter 
Thicker than water, we are made of this 
From the Earth we rise 
To the Earth returning 
We'll keep a candle burning 
For the ones we'll miss 
And when we say goodbye 
To one of our own 
We may be lonely 
But we're not alone 
Though the leaves will fall 
And the tears will flow 
May it always comfort us to know 
The family tree will always grow 
 

Vertaling: 
 
Takken in de wind, 
die hier nog steeds bij elkaar staan, 
Nog een storm om te doorstaan, 
maar daar slaan we ons wel doorheen 
Dus zijn we hier bijeengekomen 
ons aan elkaar vasthoudend, 
om een ander te laten gaan die we niet 
zullen vergeten, 
Nu we afscheid nemen 
van één van ons, 
mogen we misschien eenzaam zijn 
maar we zijn niet alleen 
En hoewel de bladeren vallen 
en de tranen stromen, 
kan het voor ons een voortdurende troost 
zijn 
om te weten dat de stamboom altijd door 
zal groeien, 
van vader op zoon, van moeder op 
dochter 
Bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is 
onze aard 
Vanuit de aarde verrijzen we 
en tot de aarde keren we ook weer terug 
We houden een kaars brandend 
voor degenen die we missen 
Nu we afscheid nemen 
van één van ons, 
mogen we misschien eenzaam zijn 
maar we zijn niet alleen 
En hoewel de bladeren vallen 
en de tranen stromen, 
kan het voor ons een voortdurende troost 
zijn 
om te weten dat de stamboom altijd door 
zal groeien 
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Käthe Kollwitz 

In het wijde West-Vlaamse land ligt het dorp Vladslo. Zo halverwege Diksmuide en Koekelare. Het 

is het oude frontgebied van 1914 tot 1918. Hier, langs de rivier de IJzer, bleef een klein stukje België 

onbezet door het Duitse leger. Het landschap is tot op vandaag getekend. Nog zoveel resten van 

oorspronkelijke loopgraven en verdedigingswerken; oorlogsbegraafplaatsen, monumenten om te 

gedenken, uit later tijd. Foto’s en filmopnamen van 100 jaar geleden tonen de modder, de staken 

van aan flarden geschoten bomen, de ruïnes van steden en dorpen. Duizenden, tienduizenden jonge 

mannen zijn hier gesneuveld; gedood door artillerievuur of door de stormloop op de vijandelijke 

loopgraven. Uiteindelijk om enkele honderden meters omgeploegde moddergrond. Belgen, 

Engelsen, Duitsers. Ieper ging in puin, die rijke Middeleeuwse stad. Het dorp Passendale (ook 

geschreven: Passchendaele) is het synoniem geworden voor de strijd die hier gevoerd is. Honderd 

jaar geleden. 

 

Ongeveer drie kilometer noordelijk van Vladslo ligt het ‘Praetbos’ (‘Praatbos’). In het bos een Duitse 

oorlogsbegraafplaats. Indrukwekkend in zijn soberheid. Sober, want het is een ‘vijandige’ 

begraafplaats, in tegenstelling tot de meer uitbundige begraafplaatsen van de geallieerde 

gesneuvelden. In keurige rechte lijnen liggen de kleine stenen op de grond, enkele kruisen zijn 

zichtbaar; de onmiddellijke aandacht wordt 

getrokken naar de beide beelden aan het 

einde van het grafveld. Het ‘treurend 

ouderpaar’: twee treurende figuren, elk 

geknield op een sokkel. Links een man 

(vader), bewegingsloos rechtop zittend met 

de armen over elkaar tegen het lichaam 

aangedrukt, de jas strak rond het lichaam 

getrokken. Het gelaat heeft een sterk gesloten 

uitdrukking, met diepliggende ogen, de 

mondhoeken naar beneden getrokken. De 

vrouw (moeder), rechts van hem, zit helemaal 

voorovergebogen met neergeslagen ogen. Ze 

is gehuld in een lang kleed, haar sjaal strak 

aangetrokken, de armen eveneens tegen het 

lichaam aangedrukt. De uitstraling van de beeldengroep is van een diepe smartelijkheid.  

 

Het monument is ontworpen door de Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz. Zij werd als Käthe 

Schmidt geboren op 8 juli 1867 in Königsberg (nu Kaliningrad) in Oost-Pruisen. Zij huwde in 1891 

de sociaaldemocratische arts Karl Kollwitz en uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: Hans en 

Peter. Het paar vestigt zich in een arbeidersbuurt in Berlijn, waar Karl Kollwitz in zijn medische 

praktijk vooral de armen in Berlijn in zijn zorg heeft. Käthe wordt geraakt door de grote en vele sociale 

noden van de arbeidersbevolking en daarin door de verbondenheid tussen moeder en kind. Dit wordt 

het onderwerp van haar tekenkunst, waarin zij grafische technieken gebruikt die het getuigende 

karakter van haar werk versterken. Daartoe behoren etsen als ‘de opstand der wevers’ en ‘de 

Boerenoorlog’. Haar aanklachten drukt zij vaak uit in de vorm van verstilde, haast uitdrukkingsloze 

figuren. 

 

Al vanaf haar veertiende jaar had Käthe, vanwege haar tekentalent, les gehad van de kopergraveur 

Rudolf Mauer. In 1884 en 1885 verblijft zij voor verdere lessen een jaar in Berlijn, waarna zij zich 
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verder bekwaamt terug in Königsberg. In 

deze jonge jaren krijgt zij haar 

diepgevoelde belangstelling voor de 

sociaaldemocratie en voor de 

vrouwenbeweging. Vanaf 1889 legt zij 

zich als kunstenares vooral toe het maken 

van etsen. In 1904 volgt zij in Parijs een 

opleiding in de beeldhouwkunst, waarmee 

zij zo vanaf haar veertigste begon. In 1899 

was zij toegetreden tot de ‘Berliner 

Sezession’, een kunststroming die zich 

van de traditionelere kunstvormen 

afscheidde – toen met name de 

‘Jugendstil’ – en zocht om de meer 

donkere kant van de samenleving te laten zien. 

 

De jongste zoon, Peter, had bij het uitbreken van de oorlog in 1914 vrijwillig dienst genomen. In de 

nacht van 23 op 24 oktober van dat jaar sneuvelt hij in de omgeving van Diksmuide; door zijn 

kameraden wordt hij begraven op het nabijgelegen ‘Roggeveld’. Zijn ouders krijgen het bericht 

hiervan meerdere weken later. Käthe begint spoedig daarna met de uitwering van haar plan om een 

gedenksteen voor haar jongste zoon te maken. Het kost haar veel tijd de juiste uitdrukking te vinden 

voor dit monument. Zij wilde niet alleen haar eigen verdriet weergeven, maar ook spreken namens 

alle ouders wier zoons waren omgekomen. In juli 1932 worden de beelden op het ‘Roggeveld’ 

opgesteld. 

 

In 1956 wordt het lichaam van Peter, samen met de lichamen van 1538 van zijn kameraden, bijgezet 

op de oorlogsbegraafplaats in het ‘Praetbos’ bij Vladslo. Ook hier worden de beelden recht voor zijn 

graf opgesteld. De treurende vader en moeder kijken niet alleen naar het graf van hun zoon, maar 

tegelijk naar de graven van alle andere slachtoffers. De beelden zijn een universeel symbool van 

diepe smart en stille aanklacht tegen alle wreedheid van de oorlog. De kleinzoon van Käthe, ook 

Peter geheten, zoon van haar oudste zoon Hans, sneuvelt in 1942 in Rusland. 

 

Na de Nazistische machtsovername in Duitsland in 1933 wordt het 

werk van Käthe Kollwitz ‘entartet’ (‘ontaard’) verklaard en wordt zij 

ontslagen als hoogleraar van de grafische afdeling van de Berlijnse 

Academie. In 1936 krijgt zij ook een expositieverbod. Haar kunst was 

geen verheerlijking van de kracht van het arische Duitsland. Käthe 

Kollwitz peilt oneindig dieper: zij gaat de schuldvraag van de oorlog 

voorbij en stelt de vraag naar de zin en de smart die samenvallen met 

elk gewelddadig sterven van elke oorlog. Karl Kollwitz overlijdt in 1940; 

Käthe zal op 22 april 1945,  net een ruime twee weken voor de 

definitieve ineenstorting van het Duitse Nazirijk, overlijden, 77 jaar oud, 

in Moritzburg, dat ongeveer 15 kilometer noordelijk van het twee 

maanden tevoren verwoestend gebombardeerde Dresden ligt. 

Nu de verwoestende Eerste Wereldoorlog in november honderd jaar geleden beëindigd werd; Käthe 

Kollwitz, een vrouw om bij stil te staan, om je door te laten gezeggen. In de bezinningstijden van 

Advent en Veertigdagen. De menselijke pijn aangericht door menselijk handelen. De vreugde om 

het ontvangen van een kind; de smart om het weer te verliezen. Met zovele ouders, zovele moeders 

staat Käthe Kollwitz in de lijn van Maria, de moeder van onze Heer. 
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(helaas is het in het Wijkblad niet mogelijk om alle foto’s af te drukken, maar op internet zijn 

natuurlijk vele afbeeldingen van deze beelden te vinden) 

ds. Nico Paap 

 

Een lied dat klinkt 

 
Een lied dat klinkt! 

Dat is de titel van onze zangmiddag in Zorgcentrum Soenda aan de Soendalaan 2, 

op de derde woensdag van de maand. 

Het is een laagdrempelig en gezellig samenzijn voor iedereen die het fijn vindt om 

oude en vertrouwde geestelijke liederen te zingen met elkaar. Het zingen staat 

centraal en naast het zingen zal een gedicht of kort verhaal te horen zijn. 

De brandende paaskaars staat temidden van kleine lichtjes. 

Of u nu wel of niet bij een kerk hoort, of u nu graag zingt of juist liever luistert, 

iedereen is van harte welkom! 

Wij komen samen in de ruimte achter het zogenaamde buurtcafé op de begane 

grond, na de ingang meteen links. 

U bent welkom vanaf 14.45 uur, dan staat er koffie en thee klaar. De aanvang is 

15.15 uur. In de maand december is er geen zangmiddag in verband met de vele 

activiteiten in Soenda. In het eerste kwartaal van 2019 verwelkomen wij u graag op 

16 januari, 20 februari, en in de maand maart is het een keer op de vierde woensdag, 

t.w. 27 maart 2019. 

Namens het 'Team Zangmiddag' een hartelijke groet. 

Riet Elmendorp 

 
 
 

Bijbelkring in de Rehobothkerk: Het verhaal gaat.... 

 
Elke vierde dinsdagmorgen van de maand is er een bijbelkring in de Rehobothkerk met 

uitzondering van december. Op 27 november is de laatste van 2018.  

Deze ochtenden worden verzorgd door Petra Nijboer en Jannie Snoek. We lezen steeds met 

elkaar een/enkele hoofdstuk(ken)  uit de boekenserie ‘Het Verhaal gaat.’ van Nico ter Linden en 

gaan met elkaar in gesprek over wat de verhalen van toen voor mensen van nu te betekenen 

hebben.   

 

We beginnen om 09.30 uur en eindigen ongeveer 11.00 uur. We hebben de volgende data 

gepland voor voorjaar 2019:   

     22 januari 

   26 februari 

   26 maart 

  
U bent van harte welkom! 
 

Petra Nijboer  tel. 010-2499872 
Jannie Snoek tel. 010-4745026 
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Kaarsenboom 

Als alle dingen zijn gegaan zoals op dit 

moment van het schrijven van dit stukje is 

gepland, is in de pastorale dienst van 25 

november een kaarsenboom in de 

Rehobothkerk in gebruik genomen. Is dat 

onverhoopt niet gelukt dan is deze informatie 

vast vooraf totdat de kaarsenboom in de kerk 

zal staan. 

 

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 kaarsen-

boom 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. 

 

In de Rehobothkerk is gekozen voor een 

kaarsenboom met waxinelichtjes. Hij zal in 

de kerk staan vanaf de pastorale dienst van 

25 november en dan gedurende de Advent 

en Kersttijd tot en met 6 januari. Dan zal aan 

u worden gevraagd hoe u het gebruik van de 

kaarsenboom vindt. Vervolgens is het de 

bedoeling dat de kaarsenboom er weer staat 

in de Veertigdagentijd en in de Paastijd. 

Vindt het gebruik ervan weerklank en 

draagvlak bij u als gemeenteleden, dan kan 

het ook zijn dat de kaarsenboom permanent 

in de kerk komt te staan. Eventueel zou links 

naast het liturgisch centrum een speciale 

stilteplek ingericht kunnen worden. Het 

gebruik voor en na de kerkdiensten, maar 

ook bij openstelling van de kerk, kan dan 

steeds plaatsvinden. 

 

In woorden nu wat abstract, maar zichtbaar 

in de kerk zeker heel aansprekend.

ds. Nico Paap 

Progeza-instuif 

 

De eerste bijeenkomst in oktober hebben we het programma bedacht voor het komende jaar.  

In november laten Wim en Corrie hun foto´s zien van de reis naar de oost- en westkust van 

USA en Canada van afgelopen zomer. 

 December wordt een speciale bijeenkomst. We kregen van de firma Nooteboom 

(busondernemer) het aanbod om met een bus naar het kerstconcert van het Westlands 

Mannenkoor te gaan in de Doelen. We worden opgehaald en teruggebracht vanaf de 

Rehobothkerk. Iedereen was voor en dus is de decemberbijeenkomst op woensdag 19 

december i.p.v.  maandag.  

Verder 14 of 28 januari is een stamppottenavond met bingo.  

Februari komt het Ukelele orkest weer op bezoek.  

Maart wordt spelletjes avond, in april een lezing en in mei hebben we een uitje.  
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Het lijkt een hele organisatie, maar we hebben het met elkaar bedacht en dat is heel mooi.  

Mocht u zeggen: ik zou daar als oud-lid van Progeza ook wel bij willen zijn, kom dan gerust een 

keer langs. De derde maandag van de maand, tenzij anders vermeld. Nu zijn er 38 leden actief.  

Helaas is onze pianiste niet meer in staat om naar de bijeenkomsten te komen. Wie zou tijd en 

zin hebben om onze zang op piano te begeleiden? Zonder begint het moeilijk te worden.  

 

Groet van     Wim van Klaveren en Corrie de Jong (0622018269) 

 

 

Avondgebeden in Advent 

 

In de tijd van Advent zijn er wekelijks avondgebeden in de Grote Kerk en in de Rehobothkerk. De 

Avondgebeden zijn gestart op woensdag 28 november. Vervolgens vinden zij plaats op 5 en 12 

december in de Grote Kerk en op woensdag 19 december in de Rehobothkerk.  

Korte, sobere momenten van verstilling en bezinning. Steeds om 19.30 uur en u bent er van harte 

welkom! 

 

Voor de Veertigdagentijd volgend jaar wordt bezien of, net als in eerdere jaren, deze opzet weer 

zo gevolgd wordt: Aswoensdag, wekelijks een avondgebed op woensdag en in de Stille Week 

avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag. Publicatie daarover tegen die tijd in 

Onderweg. 

 

Ouderensoos “De Regenboog” 

 

Iedere dinsdagmiddag is er in de Rehobothkerk een bijeenkomst van Ouderensoos “De 

Regenboog”.  Bij onze soos is iedereen boven de 65 jaar van harte welkom.  

Vanaf 14.00 uur is de inloop; we beginnen met een korte meditatie en het zingen van een 

aantal mooie liederen. Hierna volgt de thee en komen de spelletjes op tafel, zoals sjoelen en 

rummikub. We sluiten af rond 16.15 uur met een kopje koffie en wat lekkers. 

Bent u 65 jaar of ouder, of kent u iemand die zin heeft in een gezellige middag? Kom dan eens 

(samen) vrijblijvend kijken en meedoen. 

Inmiddels is Ada Doeve weer op de soos gekomen en daar zijn we erg blij om. 

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe gastdames/heren om onze gasten te ondersteunen tijdens de 

soosmiddagen. Ook dan bent u van harte welkom. 

Vragen over onze soos?  Neem dan contact op met Ina Nieuwstraten, tel. 4342760. 

 

PS:  

Op vrijdag 21 december vieren we Kerst als Wijkgemeente Centrum-West. De soos start 

weer op 8 januari 2019. 
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Kliederkerk 

 
Kliederkerk Vlaardingen draait om vriendschap; 
vriendschap in en tussen gezinnen, tussen kinderen en 
volwassenen onderling en samen en bovenal vriendschap 
met God. We zijn een ‘Kliederkerk’ omdat ons leven vaak 
zo’n kliederboel is. Hoe vaak hebben we het niet helemaal 
goed voor elkaar, rommelen we maar wat aan of gaat er 
gewoon van alles niet zoals we het gepland hebben. We zijn een Kliederkerk omdat we geloven 
dat God ook in de kliederboel aanwezig is én schoonheid ziet.  
Welkom!  
Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Dit alles 
doen we met kinderen en volwassenen bij elkaar. Elke maand staat er een verhaal centraal dat 
we tijdens het eerste uur samen creatief ontdekken (dat kan soms ook best kliederig zijn!). 
Daarna horen we in de viering het verhaal dat centraal staat, soms met een filmpje, soms 
voorgelezen en soms verteld. Ook zingen we een paar liedjes en bidden we. De viering duurt 
ongeveer 20 minuten en daarna schuiven we met elkaar aan tafel voor wat lekkere hapjes.  
Kliederkerk is elke tweede zondag van de maand van 15.00 tot 17.00 in De Windwijzer. Alle 
leeftijden zijn welkom!  
Meer informatie en foto’s vind je op onze facebookpagina: facebook.nl/KliederkerkVLD of mail 

naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com. 

 

Cantatediensten 

 

Evenals in 2018 zullen ook in 2019 een viertal cantates van Johann Sebastian Bach in de 

Bethelkerk uitgevoerd worden, te beginnen in de maanden februari en maart 2019. 

De uitvoering van de cantates vindt plaats zoals dit ook oorspronkelijk het geval was in de 

Thomas Kirche in Leipzig, waar J.S. Bach cantor was, nl. als cantatedienst waarin naast de 

uitvoering van de cantate er Schriftlezing en een korte theologische uitleg worden gehouden, 

afgewisseld met orgelspel, koorzang en samenzang. 

De eerste twee cantatediensten, die worden georganiseerd door de Stichting Cantates 

Vlaardingen in samenwerking met de wijkgemeente Ambacht-Oost, vinden plaats op: 

 

Zondag 3 februari 2019:    Zondag 3 maart 2019: 

Cantate BWV 72, ‘Alles nur nach Gottes Willen’. Cantate BWV 97, ‘In allen meinen Taten’ 

Voorganger ds. Erwin de Fouw.   Voorganger: ds. Guus Fröberg. 

 

De diensten beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer één uur. 

De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam 

en het Collegium Delft. 

Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die tevens de orgelsoli 

aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt. 

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bas van Houte. 

Er is een gedrukte orde van dienst 

U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. 

Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen: 

www.cantatesvlaardingen.nl

http://facebook.nl/KliederkerkVLD
mailto:kliederkerkvlaardingen@gmail.com
http://www.cantatesvlaardingen.nl/


11 

 

Wijkblad november 2018 

Startschot  Kerkbalans  
Start Actie Kerkbalans 2019 onder het motto “GEEF VOOR JE 

KERK”.  

Van zaterdag 19 januari 2019 t/m zaterdag 2 februari 2019 

 

Het jaar 2018 was voor de Actie Kerkbalans in de Protestantse 

Gemeente Vlaardingen een succes. 

De vrijwillige kerkelijke bijdragen liepen weliswaar terug, maar gelet op overlijden en verhuizen 

van vele gemeenteleden hebt u uw betrokkenheid bij de Kerk weer in ruime mate betoond, 

zodat het verlies van inkomsten zeer beperkt is gebleven. Zo kon de Kerk van Vlaardingen haar 

werk ook dit jaar weer ruimschoots voortzetten, waarvoor hartelijk dank. 

 

Bij elke Actie Kerkbalans tot nu toe stond centraal “wat de Kerk u zo al te bieden heeft!” 

Tijdens de landelijke PKN-Kerkbalans-workshops in Veenendaal, dit jaar door enigen van ons 

bezocht vanuit De Raad van de Geldwerving (RvdG), de ondersteunende commissie van het 

College van Kerk- rentmeesters in Vlaardingen, draaide men dit om.  

Middels een landelijke enquête onder gemeenteleden werd hen juist gevraagd “Wat vindt U 

dat de Kerk U zou moeten bieden?” 

 

Daar kwamen onderwerpen uit als bijvoorbeeld Kunst en Muziek, Duurzaamheid (groene 

energie/ kerk-isolatie), Betrokkenheid bij allerlei vrijwilligerswerk, Aandacht voor de kinderen in 

ons midden, De Zondagse Eredienst. Dit beknopte lijstje kunt u wellicht aanvullen met uw 

wensen en mocht u die in onze kerk missen, geef ze dan aan ons door om dit in Vlaardingen 

wellicht ook te realiseren. 

Om u een idee te geven welke wensen er zoal leven geven wij u 1x per maand, de 1e was 28 

oktober t/m januari 2019, aan de uitgang van de kerkdienst een flyer (strooibiljetje) mee met 

o.a. 4 van de door de ondervraagden kenbaar gemaakte wensen. 

 

Hiernaast herhalen wij de oktober-flyer over het “Samen naar de kerk op zondagochtend”  

 

Alle bovengenoemde verlangens zijn toch minstens ook de uwe aangaande de Kerk?  

En daarom dus…..als in de week van 19 t/m 26 januari de envelop Actie Kerkbalans bij u in de 

bus valt om opnieuw uw vrijwillige bijdrage voor 2019 te overwegen, doen we wederom een 

beroep op uw betrokkenheid en belang bij de Kerk van Vlaardingen met de dringende vraag of 

u, naar vermogen, gul wilt bijdragen om zo ook in 2019 Kerk te kunnen zijn vol 

Godsvertrouwen, dynamiek en activiteit. 

Uw antwoord halen de lopers in de week van 26 januari t/m 2 februari bij u op. 

 

Mocht u, naast zovele anderen, er ook iets voor voelen om enveloppen te bezorgen en op te 

halen, 

geeft u zich dan op bij een van de ondertekenaars. 

We rekenen op een goed lopende Actie met een klinkend financieel resultaat. 

Met een hartelijke groet, gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019 van: 
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Joop Immerzeel, lid RvdG, Philips de Goedestraat 98, 3132XS Vlaardingen, tel 4349682  

Email jh.immerzeel@kpnmail.nl 

Nel Romers, Roemer Visscherstraat 3, 3132ER Vlaardingen, tel. 4343658 

Email jromers01@hetnet.nl 

Linda Klootwijk, Prins Hendriklaan 83, 3135ZN Vlaardingen, tel. 2341545 

Email lindaklootwijk@upcmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is dit de laatste Actie die Linda helpt organiseren. Bedankt voor zovele jaren van 

inzet en voldoening gewenst in de nieuw te starten taak in de Kerk van Vlaardingen. 

 

Wie van U/jou wil haar taak in de Indische Buurt overnemen?  

Meldt U zich dan bij Joop Immerzeel. Ik wacht met spanning af?????!!!!! 

 

 

 

 

Ik weet met zekerheid, hier vind ik 

vroeg of later het woord dat mij 

bevrijdt en levend is als water. 

 

Ida Gerdhardt, uit Het Veerhuis 1945  

mailto:jh.immerzeel@kpnmail.nl
mailto:jromers01@hetnet.nl
mailto:lindaklootwijk@upcmail.nl
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Van de kerkrentmeesters 

2018, nog even en we noemen ook dit afgelopen jaar weer verleden tijd.  

Weet je nog wel, toen…. Zo snel kan het gaan. 

 Ook dit jaar weer allerlei zaken. Een greep er uit:  

- op zoek naar een organist.  
Tenslotte vinden we er een in de persoon van Hans Treurniet. Intussen zijn we aan hem 

gewend en hij voelt zich thuis. 

- de brandweer. 
De brandweer heeft vanwege het laatste bouwbesluit ook onze kerk weer bezocht. Nu om te 

controleren of we nog voldoen aan de brandveiligheid. Na uitgebreid overleg en het nodige 

papierwerk zijn we in afwachting wat verder vereist en verlangd wordt. 

Maar ook de gewone alledaagse dingen gaan door. Een garage dak dat beklommen wordt 

door de jeugd met vernieling van dakbedekking tot gevolg. Anti-klimstrippen zijn rondom 

aangebracht en de jeugd zal het nu wel laten. Een straatverzakking hier, een verstopping daar, 

verlichting welke uitvalt wordt weer gefikst. Zaken die zich voordoen maar ook opgelost 

worden.  

Er gebeurt veel meer in onze wijk hoor. Elke 3e zaterdag van de maand zien we de container 

voor oude kranten, op donderdag en vrijdag eraan vooraf worden kranten opgehaald bij wie 

dit zelf niet meer kan. Leuk om te doen en de mensen zien weer eens iemand om een praatje 

mee te maken.      Dat is minstens zo belangrijk. Onderhoud van de heg rondom de kerk, het 

gras, de bomen, struiken en bloemperken. In voorjaar en zomer een lust om te aanschouwen. 

Dat alles door onze groenploeg. 

 

De boekenmarkt loopt bijna parallel met kranteninzameling. Tafels klaarzetten, bananendozen 

vol boeken erop en wachtend op een klant. En dan maar hopen dat iemand net dat boek vindt 

waar hij al zo lang naar op zoek is. En houd je niet van boeken dan is er altijd wel de bak koffie 

die lonkt met een koekje en een praatje erbij. Ze kijken er naar uit hoor, elke keer weer. 

Leuk om dit alles de revue te laten passeren. Het zijn activiteiten van de wijk en mensen voelen 

zich betrokken. De oude kranten en boeken leveren, ook al is het niet veel, toch weer geld op. 

Maar de ontmoeting is minstens zo belangrijk. De opbrengst is voor onze wijkkas die niet 

zonder kan. En zo komt alles toch weer op de goeie plek terecht.   

We moesten dit jaar afscheid nemen van Frans van Es. Hoewel Frans de leeftijd van 80 al dik 

is gepasseerd stond hij tot vorig jaar zijn mannetje. Helaas moest Frans om 

gezondheidsredenen stoppen als kerkrentmeester. En dat bestond niet alleen uit zijn klussen 

als kerkrentmeester, ook stak hij z’n handjes uit bij de boekenmarkt en bij het inzamelen van 

oud papier. Hij was overal van de partij. We hebben Frans en zijn vrouw Corrie op passende 

wijze bedankt voor alle inzet.  

 

Het is bekend: muziek is Frans’ zijn lust en leven en spelen op de mondharmonica bij 

muziekgezelschap ‘Insulinde‘. Dat doet hij nog steeds met veel plezier. 

Frans, bedankt en niet alleen voor je inzet maar ook voor je humor. We zijn nog met vijf 

kerkrentmeesters over en die staan er klaar voor. Met elkaar proberen we het onderhoudswerk 

en de bijkomende zaken zo goed mogelijk te runnen. Ik hoop dat, net als bij mijn oproep voor 

de krantenploeg, er na het lezen van dit stuk zich ook nu iemand spontaan zal melden.  

Het zou dit jaar voor ons als kerkrentmeesters helemaal goed maken. 

Ik wil iedereen bedanken die ons een warm hart toedraagt. Ik wens u een gezellige 

decembermaand met bovenal verwachtingsvolle adventsweken en tenslotte goede 

kerstdagen toe.       Wim van Klaveren 
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Over mijn uitvaart 

Nadenken en spreken over onze eigen 

uitvaart doen wij in het algemeen niet 

graag. Dat is ook prima te begrijpen: het is 

de confrontatie met het feit dat ons leven 

eindig is. Liever genieten wij het leven 

zoveel mogelijk, want er is ook al te veel 

wat ons bestaan aantast en het genieten 

omzet in het tegendeel. Een financiële 

regeling, een testament bij de aankoop van 

bijvoorbeeld een huis, is meestal wel goed 

geregeld. Maar je eigen uitvaart?  

 

Ik ben in situaties geroepen van een 

plotseling overlijden, man en vrouw beide 

ver in de tachtig en de man stierf heel 

onverwacht. Er bleek niets bekend of 

geregeld; de vrouw wist zelfs niet of er een 

begrafenis of een crematie afgesproken 

moest worden. Dan moeten er binnen 

enkele uren beslissingen genomen 

worden, die niet terug te draaien zijn en 

waar hoofd en gevoel totaal niet naar staan. 

 

Ook niet onbekend zijn die situaties waar 

kinderen of naaste familieleden nergens 

van weten wanneer een van hun ouders, 

broers of zusters overlijdt. Vaak zijn de 

kinderen niet kerkelijk meer. Wat dan te 

doen als je in de geest van de overledene 

wilt handelen en zelf geen vertrouwdheid 

meer hebt met geloof en kerk? 

 

Gelukkig zijn er ook zeer velen die zich 

ervan bewust zijn dat zij hun nabestaanden 

met een hele last opzadelen over het hoe 

te handelen rond een uitvaart. Zij hebben 

hun wensen aangegeven op een papier of 

vastgelegd bij een notaris. Soms heel 

elementair met enkel de vermelding van 

‘begrafenis of crematie’ of ‘wel of geen 

kerkdienst’; soms is er een hele 

uitvaartdienst in de kerk met schriftlezingen 

en liederen. 

 

Het is verstandig om tenminste een lijn uit 

te zetten voor je nabestaanden hoe jouw 

gedachten en wensen zijn rond je uitvaart. 

Daarmee neem je een zuivere 

verantwoordelijkheid voor het hoe en wat 

van je afscheid, en dat is alleen maar goed. 

 

Er is een lijst van wensen rond de uitvaart 

ontwikkeld, die ook in onze gemeente heel 

goed te gebruiken is. Hij kan gedetailleerd 

worden ingevuld en bewaard (en laat dan 

altijd je naasten weten dat die lijst bestaat 

en waar hij ligt); hij kan ook als handvat 

gebruikt worden om het gesprek met jezelf 

en/of je naasten te voeren over dat toch wat 

beladen punt van het afscheid van je 

aardse leven. 

 

Als een begin wou ik drie momenten 

organiseren waarop iedereen uit onze wijk, 

die dat wil, naar de Rehobothkerk kan 

komen. Natuurlijk ben ik er zelf en is er alle 

ruimte om deze wensenlijst te bekijken en 

te bespreken. U kunt hem dan ook mee 

naar huis nemen. Ook is er alle 

gelegenheid om eventuele vragen rond de 

kerkelijke kant van een uitvaart aan te 

snijden. Twee keer op een middag en één 

keer op een avond: maandag 14 januari en 

maandag 28 januari om 15.00 uur in de 

Rehobothkerk en op dezelfde plaats om 

19.30 uur op donderdag 7 februari. Bij grote 

belangstelling kunnen daarna meer 

momenten worden georganiseerd. Het is 

geen cursus of een reeks om te volgen: u 

kunt met één keer komen gewoon volstaan. 

ds. Nico Paap

Meldpunt Overlijden 

Telefoon: 06-42836745 

Bij dit meldpunt kunt u terecht indien bij een uitvaartplechtigheid kerkelijke 

begeleiding gewenst is. Het meldpunt zal doorgeven welke predikant, kerkelijk 

werker of gekwalificeerd gemeentelid de uitvaartplechtigheid zal verzorgen. 



15 

 

Wijkblad november 2018 

Vespers in de Grote Kerk 

Het woord ‘vesper’ komt uit het Latijn en 

betekent ’avond’. De naam zegt dus al op 

welk tijdstip een dienst met de benaming 

vesper gevierd wordt. De oorsprong ligt bij 

de getijdengebeden van de kloosters: de 

dagindeling werd bepaald door 

gebedsdiensten op de vaste uren van ’s 

ochtends tot in de nacht. De vesper, vaak 

in het meervoud aangeduid ‘vespers’, is 

een meditatieve viering. Er zijn meerdere 

vaste onderdelen: een of meer psalmen, 

een schriftlezing, gebeden met het Onze 

Vader, de lofzang van Maria (het 

‘Magnificat’), een lied of hymne en een 

avondlied. Die onderdelen zijn geen 

keurslijf en kunnen meer of minder vrij 

worden toegepast, maar zij vormen wel het 

stramien en zijn in een vesper zeker 

herkenbare delen van de viering. Het zijn 

diensten waarin geen preek voorkomt; 

soms wel een korte toelichting bij de Schrift. 

 

Vespers zijn lang niet meer alleen te vinden 

in de kloostergemeenschappen. In 

parochies en gemeentes zijn zij maar al te 

vertrouwd geworden. De Oosters- 

orthodoxe ritus kent vespers, in de  

Anglicaanse traditie worden zij ‘Evensong’ 

genoemd – een ook bij ons door velen  

zeer geliefd liturgisch gebruik! – en in de 

Nederlandse Protestantse kerken hebben 

zij een zinrijke plaats gekregen, vaak in de 

plaats van de vroegere tweede zondagse 

kerkdienst. 

 

Op elke derde zondag van de maand is er 

in de Grote Kerk een vesper, onder de 

verantwoordelijkheid van de 

wijkkerkenraad van onze wijkgemeente 

Centrum-West. De viering begint om 17.00 

uur en mag zich verheugen in een stabiel 

aantal bezoekers uit heel Vlaardingen. In 

de vespers van september tot en met juni is 

de vespercantorij aanwezig en zorgt voor 

een belangrijk deel van de muzikale 

invulling van de viering. In de maanden juli 

en augustus is er een ‘orgelvesper’, waarin 

met muziekliteratuur uit de orgelmuziek het 

meditatieve karakter van de vesper wordt 

ingevuld en onderstreept. De voorgangers 

zijn meestal Vlaardingse wijkpredikanten 

en kerkelijk werkers. 

 

Bezoekt u eens een vesper: elke derde 

zondag van de maand, 17.00 uur in de 

Grote Kerk.  

Heel hartelijk welkom! 

 

WERELDWINKEL STAND 

 

Zondag 9 december is er weer een stand van de Wereldwinkel in de grote zaal waar we koffie 

drinken. 

U kunt koffie en thee kopen in meerdere smaken. Ook zijn  chocola in diverse vormen en 

smaken, snoep, rijst, rietsuiker, honing, choco- of hazelnootpasta, wijn en sapjes.  

U kunt ook cadeaus, zoals mooie sjaals, sieraden, bekers, kommen, glazen, kaarsen en 

boekjes uitzoeken. 

  

Alles is voor eerlijke handel, de producenten en boeren krijgen een eerlijke prijs voor deze 

artikelen. 

We zien u graag bij onze tafel in de koffiezaal na de dienst.  

Ilma Frederiks en Marian Verhagen 
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Nieuws van de boekenmarkt en oud papier 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOEKENMARKT. 
 
Zoals ieder jaar zal er in de maand 

december geen boekenmarkt gehouden 

worden. 

Het afgelopen jaar hebben we afwisselend 

drukke en stille tijden gekend. 

Maar de sfeer was altijd goed. 

In de koffiehoek was het meestal wel druk. 

Daar werd gezellig bijgepraat. 

 

De eerstvolgende boekenmarkt is op  

19-1-19. Een prachtige datum om te 

onthouden. 

 

Het inleveren van de kranten kan wel op 

de derde zaterdag van december. 

 

Namens ons team een goede 

decembermaand toegewenst. 

 

Adri van Vliet, 
tel. 010 4352008 
 

Oud papier actie 
Iedere derde zaterdag van de maand staan de 

medewerkers voor het inzamelen van het oud 

papier van 9:00 tot 11:30 uur voor u klaar om 

dit in ontvangst te nemen. Grote hoeveelheden 

kunnen ook al op de donderdag en de vrijdag 

ervoor, tussen 9:30 tot 15:00 uur, gebracht 

worden. De opbrengst van april is nu ook 

bekend. Bij Irado loopt het dit jaar niet echt 

goed. Bij de maand augustus staat een dubbele 

opbrengst. Dit is aan Irado gemeld en wordt 

thans uitgezocht. Waarschijnlijk wordt dit nog 

gecorrigeerd. Gelukkig is de prijs weer aan het 

stijgen! 

Overzicht van de opbrengsten van april en juli 

tot en met oktober 2018: 

 

  

 

Helpt u mee om zoveel mogelijk papier in te 

zamelen? Dat zou heel fijn zijn. De opbrengst 

van het oud papier is bestemd voor de wijkkas.  

 

Een vriendelijk verzoek van de “OPA´s” om 

zoveel mogelijk de plastic verpakking van de 

reclamefolders te verwijderen. 

 

Medewerkers Oud Papier Actie 

Maand Aantal ton Prijs Bedrag

apr 2,78 31,76€     88,29€        

jul 2,78 35,00€     97,30€        

aug 6,52 37,50€     244,50€      

sep 2,60 40,00€     104,00€      

okt 3,56 42,50€     151,30€      

Totaal 18,24 685,39€      
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Wijkkas Centrum-West 

 

Aan mij is gevraagd om een stukje te 

schrijven over de wijkkas. In het bijzonder 

wat er zoal gebeurt met de 

binnenkomende en uitgaande geldstroom. 

Graag wil ik u een inkijkje geven. 

 

Ik zal beginnen met het belangrijkste: de 

ontvangsten! Zonder geld kunnen we 

tenslotte niets beginnen. De belangrijkste 

inkomstenbronnen van de wijkkas zijn: de 

opbrengst van het oud papier, de 

opbrengst van de boekenmarkt en de 

giften vanuit de wijk.  

In het verleden, tot ongeveer drie jaar 

geleden, was er ook nog een bijdrage 

vanuit de centrale kas, maar door de 

algehele neerwaartse spiraal is dit gestopt. 

De laatste jaren is er twee keer een 

braderie georganiseerd en dat leverde een 

extra financiële impuls op. 

 

Helaas gaan onze inkomstenbronnen 

stapje voor stapje achteruit. Er zijn genoeg 

redenen te noemen waarom er minder oud 

papier wordt ingezameld en minder 

boeken worden verkocht, maar ik weet 

zeker dat u de meeste redenen zelf ook 

wel kunt bedenken. Belangrijk voor u en 

mij is het feit dat het steeds minder zal 

worden.  

Gelukkig heeft het initiatief voor de 

braderie een nieuwe bron opgeleverd, 

maar de organisatie daarvan en alles wat 

er bij komt kijken leert wel dat je dit niet 

heel vaak kunt doen. 

 

Ja, dan bent u natuurlijk best nieuwsgierig 

waar de uitgaven van de wijkkas naar 

toegaan of voor bedoeld zijn. Het 

hoofddoel van de wijkkas is om als 

wijkgemeente de kosten te dragen, die 

niet vanuit de centrale kas worden 

vergoed en die vooral bedoeld zijn voor 

onze eigen activiteiten als wijkgemeente 

en de extra faciliteiten voor de 

erediensten. 

 

Ik zal niet alles noemen, dat is misschien 

teveel voor dit stukje, maar wel kosten die 

tot de verbeelding spreken. Zo worden de 

kosten voor de medewerking van koren 

tijdens de eredienst betaald. De losse 

liturgieën, die bij speciale diensten bij de 

ingang worden uitgereikt. Het boekje met 

de 40-dagenkalender. En dit jaar het 

speciale boekje voor ons jubileum van 60 

jaar Rehobothkerk. Maar ook de grote 

Paaskaars en tafelkaarsen worden uit de 

wijkkas betaald. Klein onderhoud aan ons 

kerkgebouw, de aankleding van de 

groenvoorziening op ons kerkplein, de 

kosten van de website en nog vele andere 

kleine en grotere uitgaven. 

 

Ik hoop met dit stukje een klein beetje 

duidelijkheid rond de wijkkas te hebben 

gegeven. Vanzelfsprekend mag u mij altijd 

vragen stellen als er iets onduidelijk is.  

Ik hoop ook dat dit stukje bij zal dragen 

aan begrip voor de extra collectes voor de 

wijkkas tijdens de kerkdienst of de oproep 

voor giften voor de wijkkas. 

Eén ding moet voor u duidelijk zijn: alles 

komt ten goede aan de activiteiten van 

onze eigen wijkgemeente! Misschien toch 

het rekeningnummer voor de zekerheid 

vermelden: 

NL24 INGB 0000 6029 28 t.n.v. 

wijkpenningmeester Centrum-West. 

                              Paul Faas 

      Penningmeester wijkkas Centrum-West 

 

 

 

   

 

Website: www.centrumwest.nl 

http://www.centrumwest.nl/
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   geen einde… 

 

de man hoort zijn nieuwe naam 

en kijkt op 

 

een engel toont hem in een ogenblik 

de gemeente op aarde 

 

ere zij God 

klinkt het in een kerk vol kaarslicht 

 

engelen en heiligen stemmen in 

ere zij God     

ere zij God 

 

aanzwellend overweldigend geluid 

ontelbare stemmen rondom de troon 

 

de man met de nieuwe naam  

zingt in aanbidding mee  

 

zijn woorden smelten samen 

met het lied van haar die op aarde zijn vrouw was 

ere zij God 

 

en door haar vaart een trilling 

waarneming van hemelse aanwezigheid 

teken van Gods Geest  

 

het lied gaat door 

ere zij God 

vrede op aarde 

 

een profeet herhaalt zijn eerder gesproken woorden 

groot is zijn heerschappij 

aan de vrede zal geen einde komen 

 

geen einde… 

 

   Riet Elmendorp-Waardenburg 

            kerstnachtdienst 

 

( Openb.2 : 17 ) 

( Jesaja 9 : 6 ) 
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Preekrooster (onder voorbehoud) 

  

Voorganger Lectoren Bijzonderheden Schrift 
& 

Tafel 

Cantorij/koor Locatie 

              

  2018           

2-dec Pastor Guus Ruijl Yvonne van Brederoode       Rehoboth 

5-dec   Avondgebed   Grote Kerk 

9-dec Ds. Nico Paap Leen Hokke       Rehoboth 

12-dec   Avondgebed   Grote Kerk 

16-dec Ds. Nico Paap Wim Poot       Rehoboth 

16-dec Ds. E. de Fouw   Vesper     Grote Kerk 

19-dec   Avondgebed   Rehoboth 

23-dec Ds. Nico Paap        Rehoboth 

24-dec Ds. Nico Paap Henriette Jansen Kerstnacht, aanvang 22.00 uur 
  

Rehoboth 

Gr25-
dec 

Ds. Nico Paap Wim van Klaveren Kerstmorgen  The 
Messengers 

Rehoboth 

30-dec Ds. Nico Paap Nicoline Hendriks       Rehoboth 

31-dec Ds. Nico Paap Wico Verhagen Oudejaarsavond     Rehoboth 

  2019           

6-jan Pastor Guus Ruijl Jannie Snoek       Rehoboth 

13-jan Ds. Nico Paap Yvonne van Brederoode       Rehoboth 

20-jan Ds. Nico Paap Leen Hokke   X   Rehoboth 

20-jan Ds. Neely Kok   Vesper     Grote Kerk 

27-jan Ds. Nico Paap Wim Poot       Rehoboth 

              

3-feb Proponent Ellen 
Verheul 

Joop Immerzeel       Rehoboth 

10-feb Ds. Nico Paap Henriette Jansen       Rehoboth 

17-feb Ds. Nico Paap Wim van Klaveren       Rehoboth 

17-feb Pastor Guus Ruijl   Vesper     Grote Kerk 

24-feb Ds. Nico Paap Nicoline Hendriks       Rehoboth 

              

3-mrt Ds. Nico Paap Wico Verhagen   X   Rehoboth 

6-mrt     Aswoensdag Rehoboth 

10-mrt Petra Nijboer Jannie Snoek       Rehoboth 

17-mrt Ds. Nico Paap Yvonne van Brederoode       Rehoboth 

17-mrt Ds. Nico Paap   vesper     Grote Kerk 

24-mrt Ds. Nico Paap Leen Hokke       Rehoboth 

31-mrt Ds. P. Schelling Wim Poot       Rehoboth 

 

De ochtenddiensten in de Rehobothkerk vangen aan om 10.00 uur. 

De Vesperdiensten in de Grote Kerk vangen aan om 17.00 uur. 

De avondgebeden vangen aan om 19.30 uur. 

De aanvang van de dienst op Aswoensdag verschijnt t.z.t. in de Onderweg. 
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Uitnodiging 

Seniorenkerstviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij willen wij alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder uitnodigen voor 

onze traditionele kerstviering in de Rehobothkerk. 

 

Deze vindt plaats op vrijdag 21 december 2018 van 10.30 tot 16.00 uur. Om 

11.00 uur houden wij een korte dienst met een meditatie van ds. Nico Paap. 

Na een warme maaltijd zal het koor Marcato o.l.v. Ria Korpershoek voor ons 

optreden. 

 

Graag opgeven bij: 

Nel Romers, tel.: 434 36 58 of Annet Duijverman, tel.: 434 13 44. 

Als u opgehaald wilt worden (dan wel om 10.00 uur klaar staan), kunt u dit 

tot uiterlijk 14 december aan hen melden.   

 

Ouderensoos De Regenboog en wijkdiakenen Centrum-West 
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Vooruitkijken naar 2019 

 

Vastensoep 

Ja, u leest het goed, nu al een bericht over de Vastensoep 2019.  

 

Dan kunt u er al over nadenken of u mee wilt eten met de 

wekelijkse Vastensoep in de 40dagentijd in 2019. Ook kunt u het alvast in uw nieuwe agenda 

noteren. 

Het gaat om de onderstaande data, telkens op vrijdagavond. 

 

In de 40dagentijd van dit jaar was het een groot succes en vooral ook erg gezellig. 

Tevens denken we door een avond per week sober (maar toch ook lekker) te eten, aan 

mensen die het moeilijk hebben, en proberen we hen financieel te helpen. 

Tegen die tijd krijgt u meer informatie. 

Voor nu Gezellige, Feestelijke en Gezegende dagen gewenst in de decembermaand. 

 

De praktische uitvoering:  

1. vooraf opgeven is wenselijk en elke zondag kunt u intekenen voor de 
daaropvolgende vrijdag op de lijst in de Rehobothkerk. Naam en aantal personen. 
Brengt u gerust ook een bekende mee! 

2. ieder neemt zelf een soepkom of soepbord mee en een eetlepel. 
3. de vastensoep is van 18.15 tot 19.15 uur in de Rehobothkerk. 
4. Vrijdag 8, 15, 22 en 29 maart en 5 en 12 april. 
5. Bezinnen wij ons metterdaad en in de ontmoeting met elkaar bij deze maaltijd 

bouwen wij ook aan elkaar en aan onze gemeenschap. 
 

Er wordt graag op u gerekend: u bent er heel hartelijk welkom!  

Marian Verhagen 

Seniorenvakantie 

In 2019 voert de reis naar Hotel de Bosrand in Ede. De vakantie is gepland in de weken 6 

t/m 13 juli en van 13 t/m 20 juli. 

Eind januari gaan een aantal vrijwilligers op huisbezoek om de inschrijving te doen. Als u al 

in 2018 mee bent, geweest dan wordt er automatisch contact met u opgenomen. 

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joop/Jacolien 

Immerzeel tel. 010-4349682. 

 

 

 

 

 

  

Als je zin hebt in een gesprek over jezelf of over de kerk 
bel dan het 

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West. 
 
Voor vragen of een gesprek zijn zij bereikbaar op 
telefoonnummer 06 35 12 26 65  
(alle dagen van ’s morgens 9.00 uur tot ’s avonds 22.00 
uur). De vrijwilliger legt dan, als het nodig is, het contact 
met de wijkmedewerker of in bijzondere gevallen met de 
predikant. 
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Wijkgegevens 

Kerkgebouw: Rehobothkerk 

 Billitonlaan 104 

 3131 LL Vlaardingen 

 telefoon: 010-434 80 34 

 

Koster: Julio A. Castro Mata  Telefoon: 010-435 93 43 

 

Voorgangers: Ds. Nico Paap   Tel. 010-845 52 00 npaap@ziggo.nl 

 Mevr. Petra Nijboer   Tel. 010-249 98 72 gpmnijboer@gmail.com 

 

Organisten: Jan Blankers, Aad Zoutendijk en Hans Treurniet 

 

Kerkenraad:  Bram van der Staay, voorzitter  a.staay1@upcmail.nl 

 Telefoon: 010-435 27 42 

 Lenie de Boer-Keijzer, scriba  jenmdeboer@hetnet.nl 

 Telefoon: 010-434 01 76 

 

Wijkdiaconaat: Jaap Kleijwegt, voorzitter   j.kleiwegt8@upcmail.nl 

 Telefoon: 010-435 10 39 

 

Wijkkas:    Rekeningnummer: NL 24 INGB 0000 6029 28 t.n.v.  

  Wijkpenningmeester Centrum-West 

                                         Dit nummer is uitsluitend voor giften aan de wijkkas 
                                         en niet voor betalingen van de vrijwillige kerkelijke bijdragen. 

Penningmeester:  Paul Faas     paul.faas@hetnet.nl 

 Telefoon: 010-435 95 89 

 

Wijkkas Diaconie:  Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale 

Wijkkas  

   Centrum-West 

Penningmeester: Riet Elmendorp     elmwaard@upcmail.nl 

 Telefoon: 010-435 59 59 

 

Vrijwillige bijdragen: Rekeningnummer: NL 41 INGB 0005 5156 72 t.n.v.:  

 adm. VB Protestantse Gemeente Vlaardingen 

 Rekeningnummer: NL 63 FVLB 0699 7437 88 t.n.v.: Prot. Gem. 
Vlaardingen –VB Vlaardingen 

 

Wijkadministratie: Marja Louter    

 centrumwest56@gmail.com 

 Telefoon: 010-435 87 22 / 06 121 836 13 

 
Kerktaxi: Voor mensen die slecht ter been zijn en graag naar de kerk zouden 

willen gaan kan contact worden opgenomen met 
 Bram van der Staay  tel.  010-435 27 42 
 
In het kader van de beperking van de ruimte is deze keer de wijkindeling achterwege 
gelaten. Voor eventuele vragen raadpleeg het vorige wijkblad.  
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