
Wijkberichten 14 oktober 2019

Eredienst
In de zondagmorgendienst zal bij ons voorgaan ds. Rien Wattél uit Hoofddorp.
’s Middags is er weer de maandelijkse Vesperdienst in de Grote Kerk.
Aanvang 17.00 uur. Voorganger: mevr. Arianne Lodder.
Vanaf half 5 staat koffie/thee voor u klaar. U bent van harte welkom.
Goede en Gezegende diensten gewenst.

Lenie de Boer- Keijzer

Bijbelkring Het verhaal gaat
In verband met de herfstvakantie zal de maandelijkse bijbelkring niet de vierde dinsdagochtend in 
de Rehobothkerk plaatsvinden, maar de vijfde, namelijk op dinsdag 29 oktober. In verband met het
jaarfeest van de soos zullen we waarschijnlijk in de kerkzaal of op een ander plekje in de kerk zitten
dan normaal. We starten om 9,30 en ronden tegen 11.00 uur weer af.  We lezen nog steeds het 
evangelie van Johannes. We  praten met elkaar over wat de verhalen ons te zeggen hebben vandaag.
Van harte welkom!
 
Jannie Snoek en Petra Nijboer

Vrijwilligersmiddag/avond:
Even een herinnering.
Deze week heeft u de uitnodiging  voor de vrijwilligersmiddag. ontvangen.
Deze wordt gehouden op zaterdag 9 november, vanaf 16.00 uur.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan bent u alsnog van harte welkom.
Graag even opgeven vóór 3 november via mail of telefoon aan ondergetekende.
email: jenmdeboer@hetnet.nl; tel. 010 4340176
Of via de intekenlijst in de kerk.

Lenie de Boer-Keijzer

Wij gedenken Cornelia Jacoba Wink-Verschoor (overleden 1 oktober, 86 jaar, Johan 
Westerweelstraat 58). Geboren en opgegroeid in Pernis als jongste in een hard werkend gezin, 
trouwde ze met Cees met wie ze een zoon kreeg. Al op jonge leeftijd had ze een kwetsbare 
gezondheid. Haar zus Pie met wie ze een zeer hechte band had, ving veel op in het gezin. Toch 
wilde ze wat ze zelf kon doen, graag goed doen. Ze was heel precies, en ze vond het fijn als haar 
huisje op orde was, daar vond ze rust.  Ze had humor, was sterk, maar was wel wat op zichzelf. Ze 
was eerlijk en recht door zee. Ze was al jong weduwe. Haar kleinkinderen waren haar trots en met 
zoon Peter en schoondochter Petra was elke dag contact, al wonen zij verder weg. Ze was een 
binnenvetter, maar kon enorm genieten van gezelligheid en van uitstapjes. 
Haar geloof was haar dierbaar, ze beleefde veel aan geestelijke liederen. Met veel hulp kon ze in 
haar geliefde huisje blijven tot voor zeer kort. Haar laatste weken waren moeilijk. Vrij plotseling is 
ze overleden. 
Op maandag 7 oktober namen we afscheid in de aula van begraafplaats Holy.  
We denken aan haar zoon, schoondochter, de kleinkinderen en aan haar zus bij wie de schemering 
al heel erg is toegenomen. Dat zij mogen ervaren dat God met hen meegaat in hun gemis en leegte.
Petra Nijboer

mailto:jenmdeboer@hetnet.nl


Wij gedenken Sara den Breems (overleden op 7 oktober, Frankenland, 86 jaar). Ze was 
betrokken, direct, had humor, was eerlijk en vrijgevig. Geboren en opgegroeid in Vlaardingen in 
een gezin van 12, kreeg ze zelf vier kinderen. Haar levensboek vertelt over een veelbewogen leven 
waarin donkerte, worsteling en onvermogen een grote plek innamen. Verdrietig en ingewikkeld. 
Ondanks haar kwetsbare gezondheid kreeg ze nog dik zes jaar ‘reserve tijd’ erbij, waarin ze meer 
geluk en rust en ervoer. Een cadeau voor haar en haar naasten. De kleinkinderen en zeker ook de 
achterkleinkinderen vormen een belangrijk liefdevol hoofdstuk in haar levensboek. Zij waren alles 
voor haar, ze brachten vreugde.  
Bang om te sterven was ze niet, bang voor de manier waarop wel. Haar geloof was haar redding en 
houvast, haar baken, de grond onder haar bestaan. ‘Mijn geloof heeft me gered’, zei ze. Zo voelde 
ze dat echt. Ze was wel heel uitgesproken in haar ideeën. In haar geloof speelde de liefde voor Israël
een grote rol. In Frankenland had ze het goed en was ze gelukkig. 
Haar laatste weken waren zwaar en benauwd, maar uiteindelijk kon ze loslaten.
Op vrijdag 11 oktober vrijdag namen we afscheid van haar in de aula van begraafplaats Holy.
Dat haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen mogen ervaren dat de God van liefde en genade 
zijn hand op hen legt. 
Petra Nijboer

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.


