
Wijkberichten maandag 10 juni 2019

Eredienst zondag 23 juni:
A.s. zondag zal bij ons in de morgendienst voorgaan ds. T. Smit uit Delft.
Pastor Guus Ruijl, die op het rooster stond, moest helaas wegens omstandigheden afmelden.
Ik ben blij dat ds. Smit bereidt was, om op zo’n korte termijn, deze dienst in te vullen.
We wensen elkaar  een Goede en Gezegende dienst toe.
Lenie de Boer-Keijzer

Eindexamens
Het harde werken (voor sommigen geploeter misschien) is voor de eindexamenkandidaten 
achter de rug. Van harte gefeliciteerd als je dit examenjaar al met een diploma op zak mocht 
afsluiten. Voor degenen met een herexamen: Sterkte met de laatste loodjes (van het studeren 
én het wachten…) . Voor degenen die het helaas niet hebben gered en verdrietig of 
teleurgesteld zijn: Rust lekker uit, volgend jaar gaat het vast beter!  Voor allemaal: fijne 
zomertijd en het goede gewenst voor wat er nog op je pad komt hierna!
Petra Nijboer 

Vakantiepret voor kinderen in armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie 
klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Kerk in Actie biedt 
plaatselijke kerken de actie Vakantietas aan, zodat zij deze kinderen kort voor de 
zomervakantie kunnen verrassen met een vakantietas. De Diaconie van de Prot. Gemeente 
Vlaardingen wil dit jaar voor het eerst met deze actie meedoen. Uiteraard sluiten wij ons als 
wijkgemeente Centrum-West hierbij van harte aan.
Dit jaar beginnen we met rugzakjes voor de kinderen (ca 200 ) van wie de ouders bij de 
Voedselbank komen. Het werkt als volgt:
U mag zondag 23 juni (of een week later) een rugzakje meenemen vanuit de kerk en vult die 
thuis met een aantal artikelen, die op een lijstje in het rugzakje worden vermeld. Op zondag 7 
juli levert u het tasje weer in de kerk in. Het diaconaal bureau zal de tasjes aanvullen met 
enkele cadeaubonnen voor o.a. zwembad- of bioscoopbezoek en een gratis ijsje. Op vrijdag 
19 juli worden de tasjes uitgereikt bij de Voedselbank. In deze periode van vakantie e.d. komt 
het voor, dat gemeenteleden afwezig zijn. Mocht u dit lezen en graag meedoen, willen wij 
best een rugzakje bij u thuis afleveren. Belt u dan naar 4351039.
Namens de wijkdiakenen
Jaap Kleijwegt

Zomerprogramma
Evenals vorig jaar bieden wij u een zomerprogramma aan.
Het betreft steeds een vaste dag in de week, n.l. op woensdag. We starten op woensdag 10 juli
met een koffie-inloop.
Op zondag 23 juni wordt u het volledige programma uitgereikt.
Namens de wijkdiakenen
Jaap Kleijwegt

Bijbelkring: Het verhaal gaat 



We komen op dinsdagmorgen  25 juni voor de laatste keer dit seizoen  bij elkaar in de 
Rehobothkerk. We starten om 9.30 uur en ronden tegen 11.00 uur weer af.  Van harte 
welkom!
Jannie Snoek en Petra Nijboer

Kerkterras 1 september 2019
De laatste zondag van het Zomerterras in het Hof wordt er weer een Kerkterras georganiseerd.
Bijna alle kerken van Vlaardingen doen daaraan mee en ook de Rehobothkerk is die 
zondagmorgen gesloten.
Ook deze keer zijn er weer vrijwilligers nodig. Mensen kunnen helpen (klap)stoelen 
klaarzetten (1), Koffie/limonade schenken (2), welkom/collecteren (3) en toezicht houden (4).
Zondag zal er een lijst in de kerk, in de hal op de balie van de keuken klaarliggen, daar kunt u 
zich opgeven.
Leuk als u, jij ook meehelpt om van deze bijzondere dienst een succes te maken.
Voor het kerkterras wordt weer een gelegenheidskoor samengesteld.
Gemeenteleden kunnen zich hiervoor opgeven bij Marian Verhagen (06 203 796 49 of 
marian.verhagen@post.com )

Marian Verhagen

Bedankt
Een woord, een gebaar of een kaart het doet je goed.
Wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven,
In welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn man, onze vader en opa
Henk van Willigen
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat Henk bij zovele geliefd was.
Bep, kinderen en kleinkinderen.

Wij gedenken Johanna Bolderheij-van Tienen (87 jaar, Soenda, overleden op 30 mei). Ze 
trouwde met Jan Bolderheij en samen kregen ze drie kinderen.  Ze was liefdevol, zorgzaam, 
betrokken en dankbaar. Ze hield van gezelligheid, was gastvrij en had humor. Voor de 
kinderen creëerde ze met haar man een warm nest. Ze was een liefdevolle oma, geen 
kleinkind was meer of minder dan de ander. Na haar herseninfarct zorgde haar man zeer 
liefdevol voor haar.. Na het onverwachte verlies van haar man probeerde ze krachtig door te 
gaan en ze vond haar plek in de Marnixflat. Daar had ze het goed totdat thuis blijven niet 
meer ging vanwege hartfalen. Ze werd almaar kwetsbaarder Na een heel zware tijd in de 
revalidatie waarin ze somber en verdrietig was, vond ze haar laatste thuis in Soenda. Daar had
ze het fijn, met het uitzicht op de tuin van het huis waar ze ooit woonde. Ze mocht in haar 
leven veel liefde geven én ontvangen. Ze was dankbaar voor de aandacht en zorg die ze van 
haar (schoon)kinderen kreeg. Aan haar geloofsvertrouwen bleef ze altijd vasthouden. Ze 
geloofde dat ze naar Huis ging. 
Op 7 juni namen we afscheid in de aula van begraafplaats Holy, waarna de kinderen en 
kleinkinderen de bloemen bij vader en opa brachten en zijzelf naar het crematorium werd 
gebracht. We denken aan de kinderen, klein- en achterkleinkinderen die verdrietig zijn, maar 
ook dankbaar. Dat zij mogen voelen dat liefde nooit sterft en Gods Liefde altijd mee gaat. 
Petra Nijboer 

Wij gedenken Francien Jumelet-van der Steen
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Op zondag 2 juni is Francien Jumelet-van der Steen in de leeftijd van 98 jaar na een lang en 
bewogen overleden. Op de kaart stond Francien als prachtmoeder oma, oma-oma 
omschreven. Dat bleek ook uit de liefdevolle en warme woorden van Hennie, Debbie en 
Claudia.
Francien Jumelet heeft liefde gegeven aan Johan allereerst, aan haar gezin, aan de familie, de 
vriendinnen en andere mensen die ze in haar werk, in de kerk, in de cantorij, het koor 
Immanuel heeft ontmoet.
De dankdienst voor het leven van Francien Jumelet voorafgaande aan de crematie was vrijdag
7 juni in de Bethelkerk. Tijdens deze dienst hebben we haar leven herdacht met woorden, 
muziek en zang en de trouwtekst gelezen waarmee Francien en Johan in de echt werden 
verbonden:  ‘Dat al uw dingen in de liefde geschieden.’ (1 Korintiërs 16 : 14)
Wij zijn in onze gedachten en de gebeden bij dochter Henny en haar echtgenoot Leen, bij 
kleindochter Claudia met haar echtgenoot Frank en hun zoon Pepijn en kleindochter Debbie 
en de andere familieleden.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Verantwoording van de ontvangen bedragen voor de wijkkas 
In de maand mei werden de volgende bedragen ontvangen.
De opbrengst van de offerblokken bedroeg in de maanden april en mei respectievelijk € 19,40
en € 19,70.
Via Petra Nijboer werd een gift ontvangen van € 20 en via Joop Immerzeel eveneens een gift 
van € 20. Via Wim van Klaveren werden twee giften ontvangen van  respectievelijk € 50 en € 
35.
De opbrengst van het oud papier in de maand april bedroeg € 78,74 (2,54 ton).
Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt.

Een hartelijke groet,
 
Paul Faas
Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

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.


