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Eredienst
Aanstaande  zondagmorgen  zal  bij  ons  voorgaan  Ds.  Blei  uit  Haarlem.  Een  goede  en
gezegende dienst gewenst.

   Lenie de Boer – Keijzer

Advent, Kerst, Epifanie en jaarwisseling
Hoewel alles al de sfeer van Kerst ademt, is Advent nog niet voorbij. Aanstaande zondag, de
22ste december, is het Vierde Advent, ‘Rorate’ (‘Dauwt’). Wij begroeten als voorganger ds. K.
Blei, bepaald geen onbekende in de Rehobothkerk.
 
De liturgie van de kerstnachtdienst (24 december, 21.00 uur) is opgezet met veel zang. Wij
lezen uit  Jesaja 9 en de lezing van Lucas 2 bestaat deze keer uit de gelezen tekst in drie
blokjes  én  kerstmuziek.  Wij  verheugen  ons  op  de  aanwezigheid  van  het  mannenkoor
‘Orpheus’ dat onze dienst muzikaal een prachtige ondersteuning geeft.

De kerstochtenddienst volgt vanzelfsprekend de vaste liturgie van de zondagmorgen en ook
dan natuurlijk feestelijke kerstliederen. Na de ingetogenheid van Advent gaat nu ook in volle
kracht het Gloria weer gezongen worden. Ook in deze dienst heeft de muziek een meer dan
wezenlijke plaats: wij vieren een zangdienst met klassieke kerstliederen en christmas carols.

Het  kerkelijk  jaar  vervolgt  dan  gewoon  zijn  weg:  de  eerste  zondag  na  Kerst  is  op  29
december. De laatste drie jaren is gelezen over de opdracht in de tempel, over Simeon en
Hanna (Lucas  2  :  22  –  40);  hoewel  de  exacte  dag  die  van  28  december  is  –  ‘onnozele
(onschuldige) kinderen’ – kies ik er dit jaar voor om de lezingen van díe dag aan te houden:
Jeremia  31  :  15  –  20  en  Matteüs  2  :  13  –  18.  Zondag  5  januari  is  Epifanie:  de  drie
koningen/wijzen komen dan naar Bethlehem als vertegenwoordiging van de volken van de
wereld. 

De oudejaarsavond zit  midden in de Kersttijd en hoort  eigenlijk  niet  in de reeks  van het
kerkelijk  jaar.  Toch willen  we op de avond waarop het  oude jaar  van de kalendertelling
afloopt, bijeen komen. Met en ondanks alles geloven wij dat ook 2019 een ‘Jaar des Heren’ is
en dat 2020 dat ook zal zijn. In de Rehobothkerk volgen wij om 19.30 uur de liturgie van het
avondgebed.

Wij hopen op goede, gezegende en feestelijke diensten!

Overleden
In de vroege ochtenduren van zondag 8 december overleed de heer  Johannes Struijs.  Hij
woonde aan de Claudius Civilislaan en op nieuwjaarsdag zou hij 87 jaar oud geworden zijn.
Joop Struijs was een geboren en getogen Vlaardinger. Hij hield van de stad, wist alles ervan
en spaarde ook alles ervan; Vlaardingen was in de volle zin van het woord ‘thuis’. Bijna 58
jaar waren zijn vrouw Riet en hij  getrouwd. In de stad kende men hen als de twee lange
mensen die altijd hand in hand liepen. Na haar overlijden in mei 2016 was hij het stuur van
zijn leven kwijt; naast de kinderen en de kleinkinderen was zij de spil van zijn leven. Enkele
jaren  geleden  kwam  daar  het  eerste  achterkleinkind  bij:  Thomas,  die  wij  kennen  in  de



kerkdiensten in de Rehobothkerk. De trouw aan zijn stad kwam ook tot uitdrukking in zijn
meer  dan  veertig  jaar  durende  werk  bij  het  Havenbedrijf  Vlaardingen  Oost  als
constructiebouwer; en er was de liefde voor het shantykoor, waar hij jarenlang lid van was,
samen  met  de  kaartclub  en  het  kijken  naar  het  voetbal.  De  kerkgang  was  volkomen
vanzelfsprekend en ook in de laatste jaren alleen, bleef hij komen tot de lichamelijke hinder
dat niet meer mogelijk maakte. De uitvaartdienst was dus uiteraard in de Rehobothkerk, net
als in 2016 bij zijn vrouw. Die beide diensten hadden veel overeenkomstigs en zo waren zij
ook in hun afscheid verbonden. Op zaterdagochtend 14 december was de Rehobothkerk zeer
gevuld;  wij  lazen  1  Korintiërs  13,  de  kinderen  en  de  kleinkinderen  spraken  warme
persoonlijke woorden en bij het verlaten van de kerk zong het shantykoor. Daarna is hij in de
kleine  kring  van  de  directe  familie  naar  het  crematorium ‘De  Beukenhof’  gebracht.  Zijn
nagedachtenis zij tot zegen!

Bloiskring
Op maandag 6 januari komt de bijbel- en gespreksgroep ‘Bloiskring’ weer bij elkaar. U bent
hartelijk welkom om 14.00 uur (tot uiterlijk 16.00 uur) in de Rehobothkerk. De reeks over het
Onze Vader hebben wij eind november afgesloten, dus er staat een nieuw thema gepland. Met
elkaar hebben we afgesproken om een aantal keren de gelijkenissen te bespreken. De eerste
keer daarover is dus op 6 januari: welkom!

Jochen Klepper
Velen weten dat ik een grote verbondenheid voel met de gedichten van Jochen Klepper, de
wel grootste Duitse kerklieddichter van de twintigste eeuw. Hij leefde van 1903 tot 1942. Het
Kerstfeest  was  het  feest  waardoor  hij  zich  zeer  aangesproken  wist  en  daarbij  heeft  hij
meerdere prachtige en indrukwekkende liederen gedicht,  waaronder Lied 445 in ons eigen
Liedboek 2013. Klepper dicht (vertaling van Titia Lindeboom in: Jochen Klepper, ‘Het licht
breekt door de wolken’):

De nacht is ver gevorderd,
de dag is niet meer ver.
Laat nu je lofstem horen
en prijs de Morgenster!
Zo helder als Hij flonkert, 
er gloort een nieuw begin. 
Wie pijn leed in het donker,
die stemt nu vrolijk in.

Een Kind is ons geboren!
De Koning werd een knecht!
God zoekt, wat is verloren,
brengt ons voorgoed terecht.
Wie schuldig was bevonden,
verheft nu blij het hoofd,
want God vergeeft de zonden
van wie in ’t Kind gelooft.

De nacht zal snel verdwijnen.
Kom, haast je naar de stal
en zie de ster verschijnen,
die richting geven zal.



Je zult het heil daar vinden,
al eeuwenlang verwacht. 
God zelf wil zich verbinden
met mensen van de nacht.

Nóg is het dikwijls duister,
nóg dreigt de bange dood.
Maar Christus in zijn luister
schijnt over angst en nood.
Al lijkt het donker machtig,
zijn liefde licht ons bij.
Gods redding is waarachtig,
zijn goedheid maakt ons vrij.

God wil in zwarte nachten
verlichtend naast ons staan.
Ons leed zal Hij verzachten,
ons lot trok Hij zich aan.
De Schepper van de aarde,
is zondaars goedgezind.
Al wie de Zoon aanvaardde,
aanvaardt Hij als zijn kind.

Mogen deze woorden nu dienen als een overweging voor u en ons allemaal?! Van harte voor
allen en heel het menselijk samenleven wereldwijd: gezegend Kerstfeest en 2020 gewenst van
partner/vriendin Adri Korver en mijzelf! Een warme en hartelijke groet van ons beiden!

ds. Nico Paap

Geef licht! Kerst en Advent 2019
Voor  de  vierde  en  tevens  laatste  keer  ontvangt  u  bij  het  verlaten  van  de  kerk  een
waxinelichtje. Deze week denken wij aan kinderen in Moldavie. Door hoge werkloosheid en
armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen
en kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Kinderen groeien
op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Kerk in actie probeert in samenwerking met de
christelijke organisatie Bethania via hun dagcentrum kinderen te begeleiden en te voorzien
van  een  maaltijd  en  eventueel  psychosociale  hulp  te  bieden.  U  hebt  de  afgelopen
Adventszondagen best schrijnende gevallen gehoord. We kunnen niet alles oplossen, maar in
ieder geval een steentje bijdragen. Op 1e Kerstdag collecteren wij bij de uitgang voor Kerk in
actie. Een collecte, die we nu al van harte aanbevelen. Namens de wijkdiakenen, 

Jaap Kleijwegt.

Kerkbalans 2020
U hebt ongetwijfeld de aankondiging gezien in de Wijkbrief van november over de start van
de Actie Kerkbalans onder het motto “Geef voor je Kerk” van 18 januari t/m 1 februari 2020.
Wij  zullen  niemand  meer  hoeven  uit  te  leggen  dat  in  deze  Actie  weer  uw  kerkelijke,
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd in 2020 voor de Protestantse Kerk te Vlaardingen, die….
…..
…..Volop in beweging is



…..Volhardt ondanks veel weerbarstigheid
…..De vrede van God zoekt
…..Weet van zingen door tranen heen
…..Weet van ontvangen en gastvrij geven
…..Het verlangen vervult dat iemand voor je bidt
…..Mensen verbindt in omzien en meeleven met elkaar
…..Gods werk is waarop ons werk rusten mag 
…..Een plaats is van ontmoeting waar lief en leed, brood en wijn worden gedeeld.

Ongelooflijk waardevol om Zijn werk te steunen om zo Kerk te kunnen blijven!

U krijgt in de week van zondag 19 januari alles thuis bezorgd door de loper met het verzoek
de antwoordenvelop in te vullen en in de week van zondag 26 januari weer aan de loper mee
terug  te  geven.  Mocht  uw  straat  geen  loper  hebben  (vacant  dus)  dan  kunt  u  de
antwoordenvelop portvrij aan het Antwoordnummer van het Kerkelijk Bureau Vlaardingen
terugsturen.   
We doen  ook  een  beroep  op  u  als  gemeentelid  om loper  te  worden  zodat  opengevallen
plaatsen in ons team opgevuld/uitgebreid kunnen worden. Hartelijk dank nu al aan alle lopers
die weer en wind zullen trotseren om langs de deuren te gaan.
Eindelijk definitief is nu ook de mogelijkheid digitaal bij te dragen. Het resultaat van enige
jaren zoeken naar gebruiks- en kostenvriendelijke computersoftware.  Dus bent u er toe in
staat, van harte aanbevolen.
Wij wensen u goede Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar.
Van de coördinatoren Centrum-West Rehobothkerk, 

Joop Immerzeel, Philips de Goedestraat 98, tel. 4349682, Email jh.immerzeel@kpnmail.nl
Nel Romers, Roemer Visscherstraat 3, tel. 4343658, Email jromers01@hetnet.nl

PS:  In  de  wijkbrief  is  het  e-mailadres  van  Nel  Romers  onjuist.  Dit  moet  zijn
jromers01s@hetnet.nl

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.

mailto:jromers01s@hetnet.nl

