
Wijkberichten maandag 31 oktober 2022

Kerkdiensten
Aanstaande zondag, 6 november, is het de eerste zondag in november, die dus het dichtst bij
de vierdag van Allerheiligen (1 november) ligt. In de traditie van onze wijkgemeente – en
trouwens ook van vele gemeentes die dit niet op de Voleindingszondag doen – gedenken wij
dan de gemeenteleden die ons in het voorafgaande jaar door hun overlijden ontvallen zijn.
Hun namen zullen worden genoemd en hun families zijn uitgenodigd actief betrokken te zijn
in dit  gedenken door  de witte  steentjes  met  de naam van hun gestorven familielid  in  de
liturgische bloemschikking te plaatsen. Daarnaast wordt er een kaars ontstoken voor allen die
wij gedenken, vroeger en nu, verder weg of dichtbij, van wie de namen niet genoemd worden.
Elk jaar een indrukwekkende dienst! Op deze zondag zal ik de voorganger zijn en er is een
liturgieboekje beschikbaar; tóch uw liedboek meenemen, want alleen de liederen die niet in
ons liedboek staan, zijn volledig afgedrukt.

Inhoudelijk zal de dienst getekend worden door de thematiek ‘mens-zijn is onderweg-zijn’.
Bij Allerheiligen hoort de evangelielezing Mattheüs 5 : 1 – 12, allen die het Koninkrijk Gods
nodig hebben en allen die het Koninkrijk Gods nodig heeft,  en het onderweg-zijn is geen
ronddolen  door  de  eeuwen,  maar  doelgericht  en  dat  wordt  uitgedrukt  in  het  visioen  uit
Openbaring 21 : 1 – 7. In het kasteel van Angers, de stad in het westelijke deel van de Loire in
Frankrijk, hangt een tapijtenserie van de Apocalyps waarin het boek Openbaring is afgebeeld.
Het zijn 84 tapijten van zo’n 6 meter hoog en het totaal is 140 meter breed, gemaakt kort voor
het jaar 1400. Voorstelbaar dat na zoveel eeuwen niet de gehele reeks nog compleet is, maar
naar  dit  enorme  totaal  blijft  adembenemend  te  bewonderen,  ook  in  die  paar  keer  dat  ik
persoonlijk in die grote tentoonstellingsruimte was. Het Hemelse Jeruzalem ziet er zo uit:



Op 13 november zal ik ook de voorganger in onze dienst zijn en dan vieren wij het Heilig
Avondmaal. Wij hopen op gezegende en goede diensten!

Persoonlijk
Op de dag voor haar uitvaart bereikte mij op vakantie in Twente het bericht van het overlijden
van mevrouw Marie Doorduin. Dat was erg schrikken. Wij hadden altijd een fijn contact en
eind september was hun 71-jarige huwelijksdag en had ik een bezoek in Zuidland bij haar en
haar man Wim gepland. Nog half ziek, heb ik gelukgewenst met een mooie kaart met de
toezegging in november bij hen te komen als ik geen besmettingsbedreiging met mijn hoest
voor hen zou zijn. Nu een bezoek in heel andere omstandigheden. Hoewel Wim het gesprek
meestal vulde uit de rijke schat van zijn leven, kon Marie daar met prachtige subtiele humor
ineens  een  treffende  opmerking  bij  maken.  Bij  hun  eerste  kennismaking  op  een  koude
Zeeuwse dijk bood Wim aan dat zij haar hand in de warme zak van zijn jekker zou doen. Wat
hij niet vertelde, werd meteen aangevuld: ‘Ja, maar toen legde hij zijn hand daar weer op de
mijne. Zo is het begonnen.’ Fijne en heel betrokken mensen in ons midden, die een twee jaar
geleden moesten verhuizen van de Olivier van Noortlaan naar een zorginstelling in Zuidland
en toen van daar uit gewoon bij ons bleven horen, en met wie de kennismaking nog meer te
verdiepen is in het biografische boek dat Wim schreef, samen met Frans Assenberg,  ‘We
kwamen op diep water’. De nagedachtenis aan Marie Doorduin – Abrahamse zij tot zegen!

Ten slotte
Een hartelijke en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

In Memoriam 
Maria Wilhelmina Doorduin - Abrahamse
In de vroege ochtend van 14 oktober 2022 overleed Marie Doorduin, geboren op 10 maart
1927. Zij was echtgenote van Willem Doorduin, moeder en grootmoeder. In de dienst van de
uitvaart in de Rehobothkerk stonden we stil bij de liefde van dit Zeeuws meisje voor wijdse
wolkenluchten, de liefde en de zorg die ze gaf aan haar man en de kinderen en later ook de
kleinkinderen.  Natuurlijk kwam daarbij  Psalm 8 ter sprake, vanwege de verwondering dat
'wat is een mensenkind dat U naar haar omziet'. De boodschap mocht klinken dat God ook in
de laatste fase van het leven 'omziet' naar wie in Hem gelooft.

Pastor Bart Starreveld

Van de diaconie

Na een mooie zomer waarin wij op de wekelijkse koffieochtenden wel twee maanden
lang buiten onder de parasols konden zitten, gaan we rustig verder met deze succesvolle
activiteit. Leuk om ook steeds weer nieuwe gezichten te zien. Omdat wij in de afgelopen
periode ook drie keer met elkaar hebben geluncht besloten wij om dit in de komende
maanden te herhalen, maar dan in de vorm van een warme lunch. Hoe? Dat blijft nog een
verrassing. De eerste is gepland op woensdag 16 november, uiteraard is er om 10 uur
eerst koffie. Graag opgeven bij Nel of Jaap Kleijwegt: tel.: 010 4351039 of 0630740153.

Evenals andere wijken gaan ook wij actie voeren voor de Voedselbank. Dit betekent dat
u vanaf de derde zaterdag van december niet alleen oud papier maar ook levensmiddelen
bij de kerk kunt brengen. Het gaat hierbij om een nader aan te kondigen product, dat
zowel  op  zaterdag  17  als  op  zondag  18  december  kan  worden  meegenomen.  De
producten  worden  dan  verzameld  en  op  maandag  naar  de  Voedselbank,  locatie  Van



Baerlestraat gebracht. Ook in het nieuwe jaar gaan we hiermee door. Voor vragen kunt u
altijd terecht bij één van de diakenen.

Tot  slot  de  seniorenkerstviering  waarvoor  eind  november,  begin  december  een
uitnodiging bij u in de brievenbus zal vallen. Deze is gepland op dinsdag 20 december
van 11.00 tot 15.00 uur. We hebben een mooi programma voor u samengesteld en hopen
op veel gasten. Het is immers al drie jaar geleden dat wij een dergelijke kerstviering
hebben gehouden.

Namens de wijkdiakenen wens ik u goede en gezegende wintermaanden.

Hij die je de dag geeft,

zal je ook de dingen geven

die je voor de dag nodig hebt.

(uit het blad Zonnewende).

Hartelijke groet van Joke de Zwart

Wijkdiaconie
Met de verantwoording loop ik een maand achter. Mijn voornemen is om het elke maand te
doen,  maar  dat  lukt  dus  niet  altijd.  In  september  hebben  de  bloemenbussen  €  45,00
opgebracht. De wijkpenningmeester heeft de maandelijkse bijdrage van € 10,00 overgemaakt.
Hetzelfde bedrag heb ik ook in oktober ontvangen van de wijkpenningmeester en er is een gift
van € 30,00 ontvangen. Contant heb ik de volgende bedragen ontvangen: € 10 via Korrie
Hahn. Via Wim Poot een bedrag van € 10,00 en € 5,00. En tot slot een gift van € 20,00
bestemd voor de Voedselbank. Deze zal ik overmaken. En de inhoud van de bloemenbussen
was in de maand oktober € 45,00

Als laatste wil ik weer iedereen bedanken voor uw bijdrage aan het werk van de diaconie. Met
een hartelijke groet,

Arie Noordhoek, penningmeester
Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05 

t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

Wijkkas
In  de  maand  oktober  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  Rechtstreeks  op  de
bankrekening  werd  een  gift  ontvangen  van  €  20,  waarvan  de  helft  is  bestemd  voor  de
bloemenpot  van  de  wijkkas  diaconie.  Daarnaast  werden  eveneens  rechtstreeks  op  de
bankrekening twee giften ontvangen van € 50 en € 40. Via Lenie de Boer werd een gift van €
20 ontvangen en via Joop Immerzeel een gift van € 10.

Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand september bedroeg voor onze
wijk € 103,40 (1,97 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in
het weekend van 18 en 19 november aanstaande. Ondanks dat de prijs van het oud papier is
gedaald,  wil  ik  toch iedereen van harte  uitnodigen en aanmoedigen om het  oud papier te
komen inleveren. Ook kunt u kleding en dergelijke inleveren voor Dorcas. Alle gevers en
medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,

Paul Faas



wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkwerkgroepvergadering
We  houden  weer  onze  Wijkweerkgroepvergadering  voor  de  wijken:  Lage  Weide;
Hoogkamer + Zuidpunt + Marnixflat + Wijk Wetering + Residence Wetering + Buitenwijk.
Deze  vergadering  wordt  gehouden  op  maandag  14  november  om  14.00  uur  in  de
Rehobothkerk onder leiding van Wim Poot en Hannie Baauw.

Lenie de Boer- Keijzer

Tasje zoek
Na afloop van de Hobby/Passiemarkt van 10 september is er een wit plastic tasje in de keuken
onder de garderobe gezet. In het tasje zat kleding en een ijzer en vormpje om ijzerkoekjes te
bakken. Toen men dit wilde ophalen was de tas weg. Heeft iemand deze tas gezien, verplaatst
of wellicht meegenomen laat het even weten. De eigenaresse is behoorlijk onthand door het
gemis ervan.

Hannie Baauw

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West 06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van
9.00 tot 22.00 uur


