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Kerkdiensten
De komende twee zondagen vervolgen wij met schriftlezingen uit Lucas 6. Dat is een gedeelte
uit de zogeheten Veldrede. De Bergrede is misschien een term die ons veel vertrouwder in de
oren klinkt. Die is te vinden in het evangelie van Mattheüs en beslaat de drie hoofdstukken 5
tot en met 7. Hierin geeft Jezus zijn leerlingen onderricht op een berg, vandaar de naam. Bij
Lucas beslaat de Veldrede een deel van hoofdstuk 6. Dat is dus veel korter en hier onderwijst
Jezus niet alleen zijn leerlingen, maar ook de mensen die van heinde en verre komen. De
Veldrede begint bij Lucas 6 : 17 en opent met de zin dat Jezus met zijn leerlingen van de berg
is afgedaald en op een plek blijft waar het vlak is. Vandaar de naam Veldrede. Hoewel veel
korter kent de Veldrede heel veel parallellen met de Bergrede. Op zondag 20 februari lezen
wij Lucas 6 : 27 – 38 en op 27 februari Lucas 6 : 39 – 49. Beide keren zal ik de voorganger
zijn. De ‘Honderdguldenprent’ uit ongeveer 1650 van Rembrandt – in het Rijksmuseum in
Amsterdam – toont de predikende Christus, al wordt de prent ook beschreven als de
heelmaking van zieken en het brengen van de kinderen tot onze Heer.

Aanstaande zondagmiddag zal ik ook voorgaan in de vesper: om 17.00 uur in de Grote Kerk
en ook daar zijn kerkgangers weer heel hartelijk bij welkom! Elders in dit kerkblad vindt u de
verdere aankondiging. Wij hopen op goede en feestelijke diensten!

Overleden
Ons gemeentelid mevrouw Helena van Nes – Van Witzenburg is in de laatste dagen van
januari overleden. Haar zoon schrijft het onderstaande in memoriam:
Op 28 januari 2022 is onze moeder, H. van Nes - van Witzenburg, op 100-jarige leeftijd
overleden. Recentelijk verhuisde ze naar Zorgcentrum Soenda. Dit was voor haar als
thuiskomen. Het voelde als een warm bad. De tekst op haar kaart is: 'Veilig in Jezus' armen'.
Wat fijn om te weten, dat de Here Jezus je beschermt. Hij is je rustpunt. Ze is nu bij haar
Hemelse Vader, wat een blijdschap, vreugde zal ze ervaren.
Bert van Nes
Toen ik mevrouw Van Nes op haar honderdste verjaardag op 24 juli vorig jaar bezocht,
hadden wij een heel plezierig en levendig gesprek; zij was een geboren en getogen
Vlaardingse en had altijd in onze stad gewoond. Zij kon veel vertellen over de stad en alle
veranderingen daarin, over haar gezin met haar man die in 1985 overleed en haar zoon en
dochter, samen met de klein- en achterkleinkinderen. Zij woonde in de Billitonflat. In de
herfst moest zij in de Marnix-Revalidatie verblijven en daar schrok ik van hoeveel zij had
ingeleverd. Het overlijden van haar iets jongere zuster op 30 oktober was een grote klap voor
haar. Ook die zuster woonde in de Billitonflat en zij hadden veel contact met elkaar. Het
verblijf in de Marnix-Revalidatie was in afwachting van een verhuizing naar Soenda en daar
heeft mevrouw Van Nes nog een korte tijd gewoond. De uitvaart vond op vrijdag 4 februari in
kleine kring plaats op de begraafplaats Holy, waarbij een persoonlijk bekende predikant
voorging. Haar nagedachtenis zij tot zegen!
Ten slotte
Heel graag weer een tot ziens of een telefonisch tot horens en een hartelijke en warme groet
aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Soepkokers gevraagd
Over niet al te lange tijd is het weer Vasten- of 40dagentijd. Zouden we dit jaar weer met
elkaar soep kunnen, mogen en willen eten? Dat zou wel erg bijzonder zijn, toch? We hebben
het allemaal gemist. Op 2 maart is het Aswoensdag en vanaf die dag is de Vastentijd
begonnen. Maar...... geen soepmaaltijd zonder soep, toch? En daarom wilde ik vragen of er
tussen de gemeenteleden nog meer mensen zijn die een lekkere pan soep kunnen maken en
die pan dan uitdelen onder de soepeters. Het zou kunnen gaan om een zaterdagmorgen tussen
10 en 12 tussen 2 maart en 9 april (dan eten we thuis de soep) of op een vrijdag of zaterdag
begin van de avond, tussen 6 en half 7 starten, dan eten we de soep met elkaar.
Er komt nog een persconferentie en we weten ook niet in hoeverre we de GGD tot last zijn op
vrijdagavond, vandaar mijn voorstel van eventueel zaterdagavond. Maar nogmaals zonder
soep, geen soepmaaltijd. Het hoeft echt geen culinair hoogstandje te zijn, maar gewoon een
lekkere voedzame soep met of zonder vlees van zo’n 5 liter. Ik zie jullie berichtjes tegemoet.
Marian Verhagen tel. 0620379649 of 0102239019
of via e-mail: marian.verhagen@post.com
Actie Kerkbalans 2022
Ook dit jaar hebben we in wijkgemeente Centrum-West, dankzij een grote groep vrijwilligers,
weer volop mee kunnen doen aan de actie Kerkbalans 2022. Bijna alle antwoordbriefjes zijn

opgehaald of opgestuurd en inmiddels verwerkt en afgegeven bij het Kerkelijk bureau aan de
Reigerlaan. Vanaf deze plaats een woord van grote dank aan u allen die hebben meegedaan,
die de kerk een warm hart toedragen en hechten aan het voortbestaan van de kerken als
waardevolle vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Hartelijk dank aan allen die hebben
meegewerkt in het uitzetten en ophalen van de enveloppen.
Met het afsluiten van de actie Kerkbalans van dit jaar, eindigt ook de inzet van Joop
Immerzeel en Nel Romers als coördinatoren in onze wijkgemeente. Ik, Joop werd in 2015
benaderd om vanaf 2016 de rol van Nel Romers over te nemen maar wist haar gelukkig over
te halen nog een poosje samen op te trekken om van haar de fijne kneepjes van ‘het vak’ te
leren. Onder de indruk van haar ervaring, accuratesse en vooral haar toewijding en inzet, was
het een genoegen om hier samen de schouders onder te zetten. We werden niet alleen
collega’s maar ook vrienden! Nel, die deze taak maar liefst 55 jaar lang heeft uitgevoerd! Nu
is het moment gekomen dat we stoppen, ik door mijn verhuizing naar Holy en Nel omdat het
nu toch tijd wordt om het stokje echt over te dragen. Wat heerlijk dat er opvolgers zijn
gevonden die tijdens deze actie hebben meegedraaid en wegwijs zijn gemaakt. Leen en Ria
Weerheim. Met een gerust hart dragen we actie Kerkbalans aan jullie over! Dank voor jullie
inzet en beschikbaarheid. Nel, heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking, voor alles
wat er gedeeld kon worden in een goede harmonie, voor jouw jarenlange trouw en toewijding
voor de kerk van onze Heer. Hartelijke groet en Gods zegen,
Joop Immerzeel mede namens Nel Romers
Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West EXTRA
Zoals bekend fungeert de Rehobothkerk sinds een paar maanden doordeweeks als testlocatie
van de GGD. Echter, wat men zich bij aanvang van de afspraken hierover niet realiseerde, is,
dat het Meldpunt gedurende de hele dag, ook in het weekend, gebeld wordt door mensen die
info vragen over openingstijden, uitslagen et cetera. De GGD-lijnen zijn vaak moeilijk
bereikbaar, waarna men via de website van de kerk het bekende nummer van het CTM belt.
De zes medewerkers hebben er niet veel problemen mee, maar hopen dat gemeenteleden, die
niet direct gehoor krijgen, een duidelijk bericht willen achterlaten of nogmaals terugbellen,
het liefst in de avonduren.
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.

