
Wijkberichten 13 ferbruari 2023

Kerkdiensten
Aanstaande zondag, 19 februari, gaat ds. Jacob Korf uit Den Haag voor. In de vier jaren dat ik
zelf in Den Haag woonde, was hij mijn wijkpredikant in de Abdijkerk van Loosduinen. Toen
hebben  wij  elkaar  goed  leren  kennen  en  dankzij  hem  heb  ik  toen  ook  wat  wezenlijk
vrijwilligerswerk in de wijk kunnen doen in de zorginstelling Houthaghe Een tijd om ook met
warmte aan terug te denken en fijn dat hij nu ook in de Rehobothkerk als voorganger komt!
Op zondag 26 februari – en de drie zondagen daarna – zal ik zelf weer voorgaan. Het is dan al
in de Veertigdagentijd. Die eerste zondagen kennen hun vaste lezingen van de verzoeking in
de woestijn en de verheerlijking op de berg. Toch heb ik wat het gevoel van binnen daar al zo
vaak over gepreekt te hebben, terwijl wij de drie zondagen achter ons zo in de Bergrede zijn
binnen gegaan. Die past ook perfect om in de Veertigdagentijd gelezen te worden, dus dit jaar
stel ik mij voor om daar gewoon in verder te gaan. In het Rijksprentenkabinet wordt een prent
van  de  Bergrede  uit  1712  bewaard  van  Jan  Luyken  (1649  –  1712),  dezelfde  die  zoveel
schitterende prenten van ambachten heeft gemaakt.

Wij hopen op fijne en gezegende diensten!



Overleden
Inde vroege ochtenduren van dinsdag 24 januari overleed de heer Kornelis Dijkstra. Met zijn
vrouw woonde hij aan de Floris de Vijfdelaan en beiden als zeer meelevende en betrokken
leden van onze wijkgemeente. Precies twee maanden na zijn onverwachte overlijden zou Kor
Dijkstra  89  jaar  oud geworden zijn.  Hij  werd  geboren  in  Idzega,  een  piepklein  dorp  net
zuidelijk van Sneek, en iets van de Friese kleur in zijn spraak kon je nog wat horen, hoewel
hij eigenlijk nooit met iemand in ons midden Fries sprak. In 1955 kwam hij naar ‘Holland’
om werkzaam te zijn in Vogelenzang in wat nu de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heet.
Jarenlang als  een zorgzaam en zorgvuldig  man.  Zijn vrouw Cobi en hij  bleken mij  al  te
kennen  uit  Sassenheim,  waar  zij  toen  woonden  en  waar  ik  met  enige  regelmaat  in  de
Dorpskerk  voorging;  toen  nooit  vermoedend  dat  wij  elkaar  in  Vlaardingen  weer  zouden
ontmoeten en een band zouden krijgen. Kor Dijkstra was een man van orde en regelmaat, hij
wandelde vrijwel dagelijks, hield van puzzelen, las veel en samen met zijn vrouw was hij lid
van meerdere zangkoren; zij ontbraken nooit op de zangmiddagen met oude kerkelijke en
geestelijk liederen. Een fijn en kostbaar mens! De uitvaart was op dinsdag 31 januari in de
aula op de begraafplaats Holy en liederen en schriftlezing had hij zelf al aangegeven: liederen
van geloofsvertrouwen op het bij God zijn in zijn heerlijkheid en wij lazen Psalm 139. Velen
waren  in  de  dienst  aanwezig  en  aansluitend  hebben  wij  hem  op  Holy  begraven.  Zijn
nagedachtenis zij tot grote zegen!

Avondgebeden
Op woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd: wij gaan op weg naar Pasen. Natuurlijk
zijn er zoals altijd ook in deze tijd de avondgebeden op de woensdagavond, georganiseerd
door  onze  wijkgemeente  Centrum-West  en  de  wijkgemeente  Grote  Kerk.  Elke
woensdagavond bent u om 19.30 uur hartelijk welkom in de Rehobothkerk!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Erediensten
Aanstaande zondag zal in de morgendienst bij ons voorgaan ds. J. Korf uit Den Haag. Laten
we elkaar goede en gezegende diensten toewensen.

Lenie de Boer-Keijzer

Violenactie voor de wijkkas
Ook dit jaar kunt u weer zakken violen bestellen waarvan de opbrengst voor de wijkkas is. U
kunt  hiervoor  contact  opnemen  met  Mary  Poot  Tel.  06  20  73  23  72  of  per  email:
marypoot46@gmail.com.

Zaterdag 18 februari Ontmoetingsochtend Rehobothkerk van 9.00 uur tot 12.00 uur.
 De koffie staat klaar
 Oud papieractie
 Aandacht voor Zending over grenzen
 Vernieuwde boekenkast met 400 boeken
 Voor de voedselbank kunt u het product van de maand inleveren, te weten een pot 

chocopasta, pindakaas of jam

Welkom. 

mailto:marypoot46@gmail.com


                                                  Mary

Veertigdagen- of Vastentijd: UIT LIEFDE VOOR JOU!
24 februari is de eerste keer dat we met elkaar Vastensoep eten. Op het moment van schrijven
is nog niet bekend wat we gaan eten, maar het zal vast lekker zijn. Maar zeker is wel, dat het
door gaat. Zondag 19 februari ligt er een lijst in de koffiezaal om je op te geven. Om half 7
gaan we eten en om half 8 zijn we klaar. Vanaf kwart over zes kun je binnenlopen. Vergeet je
mok,  kom of  beker  en  lepel  niet.  De  eerste  twee  weken  (be)sparen  we  voor  Moldavië.
Bijzonder hoe jonge mensen zich ontfermen over oudere mensen. Hier in Onderweg staat er
meer informatie over. Kom je vastensoep eten? Schrijf je naam op de lijst of geef het even
door aan mij of aan één van de diakenen voor de maandag 20 februari.

Een vastentip is: Sla de hele Vasten- of 40dagentijd je glaasje wijn of bier over en (be)spaar
hierop. Als je wilt mag je de zondagen wel vieren. Of doe het een week lang en kies de week
daarna een andere tip, zoals: Neem niets lekkers bij de koffie of thee. Heel veel succes met de
40dagen- of Vastentijd.

Marian Verhagen tel.nr. 0620379649 
of per e-mail marian.verhagen@post.com

Wijkdiaconie
In de afgelopen maand heb ik de volgende giften ontvangen: op de bank de vaste gift van €
10,00 via de wijkpenningmeester en een bedrag van € 20,00 beide voor de bloemengroet. Via
de kas heb ik het volgende ontvangen: € 35,00 was de opbrengst in de bussen op 1 januari.
Via Joke de Zwart € 35,00 (alg.). Via Wim Poot € 50,00 de helft voor de bloemengroeten de
andere helft voor de algemene rekening. En als laatste € 5,00 die een loopster ontvangen heeft
tijdens de actie Kerkbalans. Iedereen weer bedankt voor de gift. Als u liever een gift per bank
wilt doen, dan is het rekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas
Centrum-West.

Voedselbank: nog even een herinnering, dit weekend kunt u weer producten doneren voor de
Voedselbank.  Het  ‘product  van  de  maand’  is  dan  broodbeleg  (bijvoorbeeld  jam,  pasta,
pindakaas, hagelslag). 

Arie Noordhoek
penningmeester Wijkdiaconie Centrum-West.

Wijkkas
In  de  maand  januari  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 en een gift van € 5 voor de koffiepot. De opbrengst van
het oud papier van de maanden december en januari is nog niet bekend, dus die houdt u van
mij tegoed. Tijdens de laatste papierinzameling werd ook gebruik gemaakt van de boekenkast
en dat leverde een bedrag op van € 9,50.

De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 17 en 18
februari aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud
papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. 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



Dankt
Enige tijd geleden mochten wij ons 60-jarig huwelijksjubileum beleven en we willen graag
onze dank kenbaar maken voor het mooie boeket bloemen, dat we ontvingen van de gemeente
en de kaarten die we mochten ontvangen.

Wim en Sonja Hoek

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.


