
Wijkberichten maandag 9 decmber 2019

Kerkdienst
Derde Advent, aanstaande zondag 15 december, draagt een naam: ‘Gaudete’,  ‘Verblijdt u’
(Filippenzen 4: 4) en ook op deze zondag ik zal weer de voorganger zijn in onze dienst. Wij
lezen dan Jesaja 35 en Matteüs 11 : 2 – 11. Wij hopen op een fijne dienst!

Het sobere avondgebed, dat onze wijk in Advent samen met de wijkgemeente rond de Grote
Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘de Fontein’ organiseert, is op woensdagavond
18 december in de Grote Kerk. U bent om 19.30 uur hartelijk welkom!

Seniorenkerstviering
De kerstviering voor de leden van onze wijkgemeente van 70 jaar en ouders is dit jaar op
vrijdag 20 december en natuurlijk in de Rehobothkerk. Van 10.30 uur tot 16.00 uur is er weer
een fijn programma: in het kleurige nieuwe Wijkblad is er van alles over te lezen. Daar staat
ook de uitnodiging en hoe zich even aanmeldt in verband met de maaltijd. Annet Duijverman
en  Nel  Romers  zijn  de  contactpersonen.  Het  wordt  vast  en  zeker  weer  net  zo’n  fijne
bijeenkomst als in alle voorgaande jaren!

Ten slotte
Een zinvolle adventstijd en een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Geef licht! Kerst en Advent 2019
Ook  in  Nederland  is  het  treurig  gesteld  met  de  opvang  van  jeugd.  Getraumatiseerde  en
kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van jeugddorp De Glind herstellen en zich
ontwikkelen.  Uithuisgeplaatste  kinderen  vinden  in  de  Glind  een  veilig  huis  in  een
stimulerende leef-  en leeromgeving.  Totaal  gaat  het  om ca 45.000   kinderen,  die  uit  huis
geplaatst  zijn.  Vandaag  krijgt  u  weer  een  waxinelichtje  als  symbool  van  de  schrijnende
toestand, ook in Nederland. Op 1e Kerstdag collecteren we bij de uitgang voor deze acties.
Namens de wijkdiakenen,

Jaap Kleijwegt

Wij gedenken Jannetje  Bel-van Harten  (76 jaar,  Markgraaflaan  56 b,  overleden op 30
november) Geboren nabij Utrecht, opgegroeid in een hecht, traditioneel gezin, kende ze een
fijne, beschermde jeugd. Voor de liefde kwam ze naar Vlaardingen. Met Bas vormde Jannie
een twee-eenheid, als moeder en oma was ze lief, heel betrokken, geïnteresseerd. Voor de
kinderen  en  kleinkinderen  was  ze  samen  met  Bas  een  warm bad.  Haar  kinderen  gaf  ze
vertrouwen. Ze was een harde werker, tot haar pensioen in haar arbeidzame leven, maar ook
als vrijwilliger. Jannie was bescheiden, trouw en stond altijd klaar. Ze had een gelijkmatige
karakter. Ze was plichtgetrouw, eerlijk en had altijd een luisterend oor. Ze was – naast trouw
kerkganger met Bas – jaren contactpersoon in onze gemeente. Ze was gesloten, introvert en
ondanks haar sociale karakter toch ook op zichzelf. Ze nam het leven zoals het kwam, ook
toen ze ziek werd in de zomer van 2018. Ze was positief en het leek best goed te gaan. Toen
sloeg de kanker opnieuw toe. Ze aanvaardde het, vond het vooral erg voor wie ze achterliet.
Aan haar geloof had ze veel steun. Tot het laatst was ze thuis en er was veel liefde om haar
heen. Het laatste stukje was zwaar, maar ze is in alle rust overleden. Op vrijdag 6 december
was het afscheid op Holy. We denken aan Bas, de kinderen en kleinkinderen die haar vreselijk



zullen missen. Dat zij elkaar tot steun mogen zijn en zich daarbij gedragen mogen weten door
God en door mensen.

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.


