
Wijkberichten maandag 21 januari 2019

Kerkdienst
Wij gaan verder met het boek Ester. Aanstaande zondag, 27 januari, lezen wij Ester 3. De
evangelielezing is Lucas 4 : 14 – 21 en die zal ook klinken op deze zondag na Epifanie, maar
de hoofdaandacht ligt deze komende zondagen op het schitterende, fabelachtige boek Ester.
Wij hopen op een fijne en goede dienst!

Wensenformulier uitvaart
De  tweede  mogelijkheid  waarop  u  naar  de  Rehobothkerk  kunt  komen  om  het
wensenformulier  te bespreken en mee te nemen, is maandag 28 januari. Vanaf 15.00 uur ligt
het voor u klaar en ik zal natuurlijk zelf aanwezig zijn. Het formulier is bedoeld als handvat
om met uzelf in gesprek te gaan over uw eigen uitvaart en om uw persoonlijke wensen daarbij
ook vast te kunnen leggen. Een goed ding om te doen! De derde mogelijkheid zal op de avond
zijn van donderdag 7 februari. Welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wij gedenken Kees van Keulen
Vele wateren kunnen de liefde niet blussen
en rivieren spoelen haar niet weg. (Hooglied 8,7)
Deze woorden uit  Hooglied staan boven het  overlijdensbericht  van Kees van Keulen.  Hij
overleed in zijn slaap op zondag 13 januari. Drie dagen eerder was hij 89 jaar geworden. Als
16 jarige jongen kwam Kees uit Nederlands-Indië naar Nederland. Geboren in Bandung bleef
hij grote liefde houden voor deze bloemenstad en voor zijn geboorteland. Samen met zijn
vrouw Wil  ging  hij  wonen aan  de  Hofsingel  35.  Daar  groeiden  hun kinderen  Mattijs  en
Desirée  ook  op.  Als  behanger  verdiende  hij  jarenlang  hardwerkend  de  kost.  Rustig  en
klantvriendelijk ging hij daarbij zijn gang. Van zijn zorgzame liefde hebben velen de vruchten
mogen plukken. In de Grote Kerk  deed hij jarenlang stencilwerk. Het liefst trad hij niet op de
voorgrond en was hij dienstbaar op de achtergrond. Jarenlang zorgde hij voor zijn vrouw Wil.
In de prachtige bloementuin achter zijn huis toonde hij grote liefde voor de natuur. Daar kon
hij ook afstand nemen van schokkende ervaringen in zijn leven. Op donderdag 17 januari was
de  afscheidsdienst  in  Holy.  Woorden  over  liefde  doen  werden  gesproken  en  gezongen.
Bedekt   met  prachtige orchideeën,  zijn  lievelingsbloem,  hebben we hem daarna naar  zijn
laatste rustplaats begeleid. Zo werd in vrede van hem afscheid genomen. Zijn vrouw Wil is
inmiddels verhuisd naar zorgcentrum Uitzicht. We bidden haar kracht en wijsheid toe in deze
tijd van afscheid nemen en ook weer  opnieuw mogen beginnen.

Pastor Guus Ruijl

Kerkbalans 2019.
Afgelopen zondag 20 januari ging de Actie Kerkbalans  van start onder het motto “Geef voor
je Kerk”. Daartoe luidden de zaterdag daarvoor de kerkklokken en werd bij de koffie op een
overheerlijk Vlaardings Haringkoekje getrakteerd. U hebt deze week de envelop in de bus
ontvangen en de antwoordenvelop wordt volgende week bij u opgehaald. Wij willen de vele
lopers in onze wijk hartelijk bedanken voor hun inzet om in deze koude tijd van het jaar enige
uren buiten op pad te zijn voor de Actie, welke naar we hopen slagen zal. Nogmaals bedankt



lopers en gevers, namens. Joop Immerzeel, tel. 4349682, Nel Romers, tel. 4343658 en Linda
Klootwijk, tel. 2341545.
Hartelijke groet,

Joop Immerzeel

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.


