
Wijkberichten maandag 15 juni 2020

Zondag 21 juni zal de gezamenlijke viering met Holy worden uitgezonden die in het 
Kerkcentrum  zal worden opgenomen. Voorganger zal zijn Arianne Lodder uit Zwijndrecht. 
Een goede bekende voor de wijkgemeente Holy, Arianne was 2 jaar kerkelijk opbouwwerker. 

Deze tijd is voor zó veel mensen een moeilijke tijd, ook voor mensen aan wie niet in eerste 
instantie wordt gedacht, of maar minder aandacht voor is. Over de versoepeling van de 
maatregelen wordt verschillend gedacht en omdat er meer ruimte is, is er tegelijkertijd ook 
meer onduidelijkheid. Of begrijpen mensen niet waarom het één wel mag en het ander niet. 
Het is ook hele begrijpelijk dat mensen het soms niet meer begrijpen. Waar de één blij is met 
wat meer vrijheid, voelt de ander zich onveiliger. Het valt niet altijd mee om in te schatten 
waar je goed aan doet. Dat maakt deze toch al verwarrende tijd nóg verwarrender. Wederzijds
begrip is juist nu belangrijk, al is het soms een opgave. Laten we elkaar niet uit het oog 
verliezen. Verbonden blijven met elkaar blijft belangrijk om moed te houden. Om vol te 
ouden. Om hoop te houden. Pas goed op u zelf en op elkaar!
Petra Nijboer 

Felicitatie
Een felicitatie voor Tamara Rohde en Guus Ruijl. Guus is voor ons een goede bekende 
vanwege zijn  jarenlange verbondenheid met onze wijk als pastor. Ook in de erediensten 
mogen we hem nog steeds welkom heten. We kregen het vreugdevolle  bericht  dat zij gaan 
trouwen DV op vrijdag 3 juli a.s. Hoe de trouwplechtigheid zal plaatsvinden is, vanwege 
de Corona nog onzeker. Maar gelukkig gaat de Liefde altijd door, ondanks alle beperkingen.
Voor hen die hier persoonlijk op willen reageren geef ik het adres door:
Het toekomstig adres: Buurkamp 28, 3085 SG Rotterdam.
Guus en Tamara een hele fijne voorbereidingstijd gewenst en
we hopen dat jullie een fijne toekomst tegemoet gaan in Gezondheid maar 
vooral ook in Liefde.
Lenie de Boer-Keijzer

Overleden
Op 9 juni is overleden Maria Cornelia de Bruijne- den Otter. Ze woonde Blois van Treslong 
straat 182 en werd 71 jaar. De laatste periode van haar leven bracht ze door in hospice de 
Margriet. Daar is ds. Nico Paap nog bij haar geweest. 
Ze was iemand die altijd een luisterend oor had, zonder een oordeel te vellen. 
Samen met haar man Ernest was ze een zeer trouw en geïnteresseerd deelnemer aan de 
Bloiskring.  Ze is na een kortstondige, slopende ziekte gestorven in het vertrouwen dat ze op 
een goede plek terechtkwam. Uit haar geloof putte ze kracht en sterkte. 
Het was de uitdrukkelijke wens van Marijke om haar lichaam ter beschikking te stellen aan de
wetenschap. T.z.t. zal er een informele herdenkingsbijeenkomst voor Marijke zijn. 
Op de rouwkaart staat: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en 
sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. Woorden die voor Marijke belangrijk 
waren. Dat haar man Ernest, die dankbaar is voor de mooie jaren, maar haar haar heel erg zal 
missen kracht mag putten uit deze woorden. 
Petra Nijboer 



Een kaarsje branden voor......?
De tijd gaat snel. Ook al blijven we meer thuis dan anders en krijgen ook minder of helemaal 
geen bezoek meer. Toch is het alweer bijna zomer, 21 juni. En zijn we ook al bijna op de helft
van het jaar. De zomer- en voor een aantal mensen de vakantietijd breekt aan. We zouden het 
fijn vinden als je ons wil laten weten of je vindt dat we de zomer-/vakantietijd door moeten 
gaan met de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Er zullen, ondanks corona, toch wel 
mensen met vakantie gaan. Misschien minder ver weg, maar toch. Hoeveel en wie dat zijn, 
weten we niet. Maar mogelijk komen er zelfs toeristen naar Vlaardingen. Zouden zij de weg 
weten  naar onze kerk? Misschien heeft één van de lezers daar een heel goed idee over, om 
dat kenbaar te maken en wil dat met ons delen?
Kortom deze maand bent u zeker nog van harte welkom om een kaarsje te branden en om 
even in de kerk te zitten om te mediteren of even te herinneren hoe het was toen de kerk nog 
vol was. Je hoeft niemand te vertellen waarom je komt. 
We zien ook wel gemeenteleden langs lopen, fietsen of soms met de auto voorbij rijden. Kom 
eens binnen, zouden we willen vragen, het hoeft niet meer dan 10 minuutjes te kosten.
Kortom bel of mail ons als je denkt dat het moet blijven, de mogelijkheid om een kaarsje te 
branden, of juist niet tijdens de zomer- of vakantie tijd. En als je een goed idee hebt om in 
Vlaardingen mensen attent te maken dat de mogelijkheid er is om een kaarsje te branden in 
onze Rehobothkerk, laat het ons weten.
Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor anderen.
Ook al weet iedereen vast ons e-mailadres of telefoonnummer, hier staat het nogmaals Hannie
telefoonnummer  0626931241 of per e-mail h.baauw@upcmail.nl of Marian telefoonnummer 
0620379649 of per e-mail marian.verhagen@post.com
Met onze hartelijke groeten, Hannie en Marian.

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.


