
Wijkberichten 13 januari 2020

Kerkdienst
Aanstaande zondag is het ‘Kanazondag’. Wanneer op de bruiloft van twee mensen in Galilea,
eigenlijk: wanneer op de bruiloft van God en de schepping, klinkt: ‘De wijn is op’, zal het dan
maar weer water drinken worden en het feest voorbij en over; mooi, maar ’t was maar voor
even?! Maria doet de kreet dat de wijn op is en het bitse antwoord van Jezus volgt. Hij is niet
gekomen om een feestpartij te organiseren, maar om het feestelijke van de geschiedenis te
redden. Het gaat Hem en in Hem om de komst en de doorbraak van het Koninkrijk Gods. De
opening  is  immers  al  een  klaroenstoot:  ‘op  de  derde  dag’!  De  paasdag  na  de  dood;  de
scheppingsdag waarop zelfs twee keer klinkt dat God zag dat het goed was, tot zíjn, Gods,
bestemming kwam. Jezus kijkt al naar de grote Bruiloft van het Lam, wanneer Hij zijn uur
gekomen ziet en weet en met het offer van zijn leven de redding van alle ellende van de
geschiedenis mogelijk maakt. En het water wijkt en wordt tot de wijn van de meest superieure
kwaliteit: doodswater wordt de gloedvolle vreugde van het Koninkrijk van God. De grauwe
geschiedenis gaat niet ten onder in algehele chaos. Ook een paasverhaal, net als bij de doop
van Jezus. De lezingen zijn Jesaja 62 : 1 – 5 en Johannes 2 : 1 – 11. Wij hopen op een fijne en
gezegende dienst!

Kerkbalans
Op zaterdag 18 januari  gaat de Actie Kerkbalans van start  onder het motto ‘Geef voor je
Kerk’.  Aan  de  vlaggenmast  van  de  Rehobothkerk  kunt  u  dan  de  Kerkbalansvlag  zien
uithangen. Veel gemeenteleden gaan de komende weken op pad om bij alle gemeenteleden te
vragen om het materiële bestaan van onze kerkgemeenschap ook dit jaar weer mogelijk te
maken. Hopelijk treffen zij het met het weer, maar vooral treffen zij het hopelijk met hoe wij
als  gemeenteleden  elkaar  ontvangen  en  voorthelpen  bij  deze  actie,  die  nu  eenmaal
fundamenteel  is  voor  ons  concrete  bestaan;  ook  een  kerk  kan  nu  eenmaal  niet  zonder
inkomsten!

Seniorenkerstviering
De kerstviering voor de senioren in onze wijk op 20 december was een hele fijne ochtend en
middag.  Dat  heb  ik  van  alle  kanten  gehoord.  Jammer  genoeg  kon  ik  alleen  bij  het
ochtendgedeelte aanwezig zijn, omdat ik ’s middags bij de crematie in Zoetermeer moest zijn
van de man van een echtpaar waar wij al vele jaren goed mee bevriend zijn. Het ochtendgebed
op de kerstviering was fijn om met elkaar te vieren en van het middagprogramma met het
kwartet ‘Natural Blend’ heb ik datzelfde dus van veel horen en zeggen. Geweldig dat onze
wijkdiakenen  en  vrijwilligers  ieder  jaar  zo’n  fantastische  dag  organiseren  voor  zoveel
gemeenteleden! Twee foto’s geven een kleine indruk hiervan.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

In Memoriam Lenie Hoogerwerf 
Op 5 januari is overleden Mevrouw Helena Wilhelmina, Lenie Hoogerwerf. Zij werd 87 jaar
oud en  woonde vanaf  vorig  jaar  mei  in  Zorgcentrum Soenda,  daarvoor  jarenlang  aan  de



Burgemeester  van Walsumlaan.  Toen het thuis echt niet  meer  kon, is  zij  in Soenda gaan
wonen. En heeft het daar goed gehad! Lenie Hoogerwerf woonde tot haar 40ste thuis bij haar
ouders en zorgde voor hen. Na de teleurstelling dat zij niet naar de HBS kon gaan, ging ze
niet  bij  de  pakken  neer  zitten  maar  volgde  allerlei  cursussen  en  werkte  zich  op  tot
directiesecretaresse  bij  de  Holland-Amerikalijn.  Een  firma  waar  ze  zich  mee  verbonden
voelde. Na haar pensioen zette ze haar kwaliteiten in voor de vrijwilligersvacaturebank hier in
Vlaardingen en ook was ze jarenlang notuliste van de vereniging van eigenaren. Ze hield van
reizen, samen met vriendinnen en haar nicht Mien Bolderheij. Ze was haar hele leven lid van
de kerk. Een zelfstandige vrouw die zo het nodige heeft meegemaakt. In de afscheidsdienst op
maandag 13 januari   op de begraafplaats Holy, stonden we stil bij haar leven en hebben we
haar naam genoemd in verbondenheid met de God van de Bijbel,  die als een Herder met
mensen in het leven optrekt, Psalm 23.  Er is dankbaarheid voor wie zij was en voor wat zij
betekende, er is dankbaarheid voor wat anderen, familie en vrienden, haar trouwe hulp, voor
haar hebben betekend! 

Jacolien Immerzeel

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.


