
Kerkdienst
Zondag 2 juni zal bij ons voorgaan ds. N.A. Kok. Voor Vlaardingen geen onbekende. Fijn om
haar weer eens te mogen verwelkomen in onze wijkgemeente. We wensen elkaar een goede
en gezegende dienst.

Lenie de Boer – Keijzer

Overleden
Op zondag 19 mei overleed de heer Hendrik Johannes van Willigen. Hij was ruim 83 jaar oud
en woonde met  zijn vrouw aan de Frank van Borselenstraat.  Een rustige man van weinig
woorden, die wél met zijn ogen heel veel kon uitdrukken. Zorgzaam en recht door zee, eerlijk,
Een geboren en getogen Vlaardinger. Een trouw gemeentelid, die met zijn vrouw zelden in de
kerkdienst ontbrak. Zijn vrouw en hij zouden in januari 2020 60 jaar getrouwd geweest zijn.
Toen het einde van zijn leven dichtbij kwam en de kinderen en kleinkinderen bij hem waren,
werd gezegd dat dit toch goud was; hij reageerde met te zeggen: jullie zijn mijn diamantjes.
Zo kostbaar waren zij voor hem en even kostbaar was hij voor hen. Zo werd het beeld van de
mens als een parel in Gods hand de leidraad voor de uitvaartdienst. Die hielden wij op vrijdag
24 mei in de zeer gevulde Rehobothkerk en de Schrift ging open bij Openbaring 21 : 1 – 7 en
Matteüs 13 : 44 – 46. Zijn vrouw en de kleinkinderen spraken indrukwekkende persoonlijke
woorden. Aansluitend op de dienst vond de begrafenis plaats op de begraafplaats Holy. Zijn
nagedachtenis zij tot zegen!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wijkwerkgroepvergadering:
Maandag 3 juni is er weer een vergadering van de wijkwerkgroep Lage Weide; Hoogkamer
en Buitenwijk; Résidence Wetering en Marnixflat. De vergadering begint om 14.00 uur in de
Rehobothkerk.

Lenie de Boer – Keijzer

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


