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Zondag 9 juni Pinksteren. Zondag 9 juni, eerste pinksterdag, is er een dienst voor geheel 
Protestants Vlaardingen. Deze morgendienst zal gehouden worden in de Grote Kerk.
Aanvang 10.00 uur. U vindt elders in deze Onderweg nog wel een centrale
uitnodiging voor deze dienst. De Rehobothkerk is dan dus gesloten en u bent van harte 
welkom in de Grote Kerk.
Zondag 16 juni zal bij ons voorgaan de heer Rob van Herwaarden..

Lenie de Boer-Keijzer

Wij gedenken Maria den Breems-Schouten (80 jaar, Asserstraat 16, overleden op 19 mei)
Zorgzaamheid en liefde in alle eenvoud. Dat zijn de woorden die kenmerkend waren voor 
Riet den Breems. Ze was er altijd voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Ze genoot nog 
volop van de achterkleinkinderen. Een ander kwam altijd eerst. Ze kon met weinig heel 
gelukkig zijn en was een heel dankbaar mens. Ze was zorgelijk, kon uitgesproken zijn over 
kleine dingen en stak haar mening niet onder stoelen of banken. Ze was sportief, had veel 
sociale contacten en ze wist wat er speelde bij mensen. Ze was gek op dieren. Haar geloof 
stond voor haar als een huis en de kerk is altijd waardevol voor haar geweest. Het is mooi dat 
Jan en Riet elkaar daarin alle ruimte gaven. Uit haar geloof putte ze kracht in zware tijden. Ze 
drong niets aan anderen op, maar hield vast aan wat voor haar zo wezenlijk was. De laatste 
periode werd ze heel kwetsbaar en ging ze steeds meer inleveren. 
Toen ze de laatste keer in het Zonnehuis te horen kreeg dat ze waarschijnlijk niet meer naar 
huis zou kunnen, gaf ze zich over aan de situatie en vond ze vrede. In alle rust is ze overleden.
Op maandag 27 mei namen we afscheid van haar in de Rehobothkerk, waarna ze op 
begraafplaats Holy is begraven. Dat haar geliefde Jan, de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen zich gedragen mogen weten door de liefde die niet sterft en de Liefde van
de Eeuwige die kracht geeft.

Petra Nijboer 

Boekenmarkt. Zaterdag 15 juni is het de laatste boekenmarkt van dit seizoen.
De moeite waard om een boek of puzzel uit te zoeken.
Van 9 uur tot half 12 is de benedenzaal een gezellige ontmoetingsruimte., waar  de koffie en 
thee klaarstaan. Buiten op het plein kunt u tevens uw oud papier inleveren.
In de zomermaanden staan deze mannen ook klaar, zij houden geen zomerstop.
De eerstvolgende boekenmarkt zal zijn op zaterdag 21 september.
Namens ons team wens ik u allen een goede zomer toe,

Adri van Vliet.

Wijkdiaconie. Soms kom ik kleine grappige dingen tegen in de administratie. Een paar 
maanden geleden vertelde ik u dat iemand 4 losse centen in de collectezak had gedaan. Dat
bracht een ander op een idee en ook in de bloemengroetbussen van zondag 2 juni trof ik 
weer losse centen aan. Wel 2! Maakt niet uit, tezamen met de € 90,00 die er verder in de 
collecte werd gegeven kon toch de rekening van de bloemist weer betaald worden. 
Contant waren er nog meer giften als dank voor ontvangen bloemengroeten vanuit de 
kerk, n.l. via Bram van der Staay € 10,00, via Lenie de Boer € 20,00 en via Hans van 't 
Oor € 5,00. Annet Duyverman ontving ook € 20,00, voor algemene doeleinden, fijn, want 
er is altijd wel een post waar we op tekort komen en zoiets kan dan worden opgelost door 



giften voor algemene uitgaven. In de Marnixflat werd het Avondmaal gevierd en de 
collecte aldaar bracht € 92,50 op. Op onze bankrekening was er weer de gift van € 20,00 
van een trouwe gever. Alle gevers hebben mij weer een blije penningmeester gemaakt. 
Hartelijk dank, met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

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.


