Wijkberichten 25 februari 2019

Kerkdienst
Het boek Ester sluiten wij komende zondag af. Tot aan de Veertigdagentijd hebben wij ons
dan in dit bijbelboek verdiept: een boeiende tocht, haast een avontuur in het lezen in de
Schrift. Op zondag 3 maart lezen wij Ester 8 : 3 – 8; 9 : 1 – 10, 20 – 23. De tweede lezing is
Lucas 6 : 39 – 49. Wij hopen op een fijne en goede dienst!
Naar de Veertigdagentijd
Op Aswoensdag, dit jaar op 6 maart, begint de Veertigdagentijd. Pastor Guus Ruijl gaat die
avond voor en hij schrijft daarover zelf meer iets verder in dit wijkbericht. Wij gaan op weg
naar Pasen: een periode van bezinning en inkeer. Over ons mens-zijn: wij zijn bevrijd ten
leven, naar Gods volle en diepe betekenis van dat woord; maar Hij heeft daar een immense
prijs voor betaald in zijn Zoon. Hoe leven wij daaruit en daarvan?
Bij de bezinning is er ook dit jaar een boekje: de veertigdagenkalender. Aanstaande zondag
kunt u het meenemen uit de Rehobothkerk en zolang de voorraad strekt, ligt het er daarna
uiteraard ook. Om te gebruiken veertig dagen lang. U kunt het ook meenemen voor iemand
waarvan u weet dat die het graag hebben zou, maar die niet meer zelf in de gelegenheid is om
naar de kerk te komen. Het boekje is deze keer niet door een team van gemeenteleden uit onze
wijk samengesteld. Daarvoor ontbrak dit jaar even de benodigde menskracht. Wij mogen
delen in het boekje dat al jaren gemaakt wordt in de Protestantse Gemeente van Oude
Wetering, waar ook die goede traditie bestaat van kwalitatief prima en uiterst verzorgde
veertigdagenboekjes. Een bijlage van onze wijk meldt alle kerkdiensten, avondgebeden en de
vastensoep. De eerste keer is van de vastensoep is op vrijdag 8 maart en de intekenlijst ligt in
de kerk voor u klaar. Daarover staat hieronder mee.
In memoriam
Op donderdag 7 februari overleed mevrouw Johanna Clazina van Wezenberg – van der Vlies.
Zij was de week tevoren 92 jaar oud geworden. In ons midden woonde zij tamelijk
teruggetrokken aan de Claudius Civilislaan, maar haar kwetsbaarheid noodzaakte haar te
verhuizen naar ‘Vaartland’, waar zij de laatste drie maanden van haar leven verbleef en het
erg goed had. Op donderdag 31 januari bezocht ik haar daar en dat bleek op haar verjaardag te
zijn. Wij hadden een fijne ontmoeting en daar vertelde zij iets over haar leven en gaf zij
uitdrukkelijk Lied 247 aan voor haar toekomstige uitvaartdienst. Zij vertelde toen ook van het
overlijden van haar enig kind, dochter Paula, die ruim 40 jaar geleden haar ontvallen was;
begin twintig en in de verwachting van nieuw leven. Een zwaar en donker stempel dat de rest
van het leven bepaalde. De heer Van Wezenberg overleed in 2009 en zijn uitvaartdienst van
toen werd de leidraad voor de dienst rond mevrouw Van Wezenberg, bijna identiek. Zo lag er
ook een verbinding naar de bijna 55 jaar van hun huwelijk. In de aula van de begraafplaats
‘Holy’ kwamen wij samen op dinsdag 19 februari en aansluitend hebben wij Jo van
Wezenberg daar begraven. Haar nagedachtenis zij tot zegen!
Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Aswoensdag 6 maart 2019

Om 19.30 uur bent u welkom voor de aswoensdagviering. Wie iets eerder komt ziet ook hoe
de buxustakjes worden verbrand en tot as worden. Op deze woensdag begint de
Veertigdagentijd. De voorbereidingsperiode op Pasen. We keren ons af van het kwaad en
keren ons toe naar God. Vandaag ontvangen we het askruisje als teken dat we moeten sterven
opdat het goddelijke leven in ons kan ontkiemen. We worden uitgedaagd te kiezen voor God
en zijn Koninkrijk en dingen te gaan doen die anderen tot zegen zijn. Zodat we als kwetsbare
mensen de tijd die ons gegeven is zo goed mogelijk gebruiken.
pastor Guus Ruijl
Vastensoep
Opnieuw gaan we in de 40-dagentijd vastensoep koken en we hopen weer op veel deelnemers.
De eerste keer zal vrijdagavond 8 maart om kwart over 6 zijn. Het is de bedoeling dat u uw
eigen mok of bord en lepel meeneemt. Zondag 3 maart zal er een lijst zijn waarop u kunt
invullen of u mee wilt eten. Wilt u invullen als u al weet dat u mee wilt eten die vrijdagavond.
Uiterlijk kwart over zeven zal het afgelopen zijn, u hebt dan nog voldoende tijd over voor
andere activiteiten die avond. Als u later in de week beslist of u mee wilt eten, laat dat dan
uiterlijk woensdag weten op mijn email adres, of u kunt mij bellen 0620379649, op dit
nummer kunt u ook inspreken, dan kan ik dat terugluisteren. Gezellig als u komt eten.
Marian Verhagen, e-mailadres: marian.verhagen@post.com
Vooraankondiging:
Stand wereldwinkel zondag 10 maart
Zondag 10 maart is er weer een stand van de Wereldwinkel in de grote zaal waar we koffie
drinken. We zien u graag bij onze tafel in de koffiezaal na de dienst.
Ilma Frederiks en Marian Verhagen
Wijkblad
Op vrijdag 22 maart verschijnt er weer een wijkblad. De kopij hiervoor kan tot en met 8
maart worden ingeleverd bij Joke de Zwart, joke53@live.nl of Veerplein 23, 3131 CX
Vlaardingen. Verzoek aan alle bezorgers om hun wijkbladen op genoemde vrijdag tussen
16.00 en 17.00 uur op te halen in de kerk.
Joke de Zwart
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.

