Wijkberichten 9 april 2018

Kerkdienst
Aanstaande zondag, 15 april, gaat ds. K. Blei uit Haarlem voor in de Rehobothkerk. Hij is in
ons kerkgebouw zeker geen onbekende en voor heel veel gemeenteleden evenmin. Fijn dus
dat hij weer een keer in ons midden is als voorganger. Wij hopen op een hele fijne dienst!
Persoonlijk
Als een hele leuke verrassing heeft iemand op woensdag 28 maart of op donderdagochtend 29
maart een attentie voor mijn huisdeur gezet. Een grijsblauwe metalen emmer met handvatten
van touw en daarin narcissen, blauwe druifjes, hyacinten en een bonte klimop. Het siert nu de
achtertuin, want daar zit ik meer dan in de voortuin. Het lastige van deze feestelijke attentie is
dat er nergens een afzender te bekennen is: geen kaartje in de bus, geen naam tussen de
bloemen of aan/onderop de emmer. Ik zou de gever(s)/geefster(s) heel hartelijk willen
bedanken en dat lukt mij dus niet om persoonlijk te doen. Ik hoop nu maar dat het via dit
wijkbericht tóch lukt: werkelijk heel veel dank!
Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Wij gedenken Jacoba Leewis-Mostert (88 jaar, Surinamesingel, overleden op 28 maart). Ze
kende een fijne jeugd, als dochter van ‘Mostert van de brillenwinkel’, trouwde met Jan en ze
kregen drie kinderen. Ze hadden het goed samen. Als moeder en oma was ze zorgzaam,
liefdevol, bezorgd, betrokken. Ze zat nooit stil, was actief, ondernemend, nieuwsgierig naar
de wereld om zich heen. Ze verstond de kunst om de ander in zijn of haar waarde te laten. Ze
was een trotse oma die met haar tijd mee ging, die een open blik had. Ze was behulpzaam,
hield van harmonie. Ze was kerkelijk meelevend en jarenlang was ze actief betrokken bij de
Hervormde Vrouwengroep. Ze was bescheiden, wilde niemand tot last zijn, ook niet toen haar
gezondheid achteruit ging, na de dood van haar Jan. Ze wilde graag sterk zijn, maar ze leverde
langzaam steeds meer in. De laatste periode was zwaar. Thuisblijven ging echt niet meer.
Haar laatste levensdagen mocht ze in de Margriet zijn, waar ze dankbaar was voor de
liefdevolle zorg. Ze leefde vanuit een geloofsvertrouwen en bleef daar haar houvast in zoeken.
Het lied Wat de toekomst brengen moge was een grote steun. Uiteindelijk is ze in alle rust en
liefde overleden, toch sneller dan de meesten verwachten. Op dinsdag 3 april namen we
afscheid in de aula van begraafplaats Holy. Dat wie van haar hielden en haar zo zullen missen
nabijheid mogen ervaren van God en van mensen.
Petra Nijboer
Wij gedenken Johanna Maria van der Windt-Paalvast (81 jaar, Graaf Arnulfstraat 30,
overleden op 30 maart). Geboren in Vlaardinger-Ambacht groeide ze op als oudste van zeven
kinderen. Ze trouwde in 1962, met haar man kreeg ze twee kinderen. Ze hadden het goed
samen. Ze was bezorgd, hechtte veel waarde aan familiebanden. En was actief. Ze hielp
regelmatig in de handwerkwinkel van haar vriendin. Ze was vrijwilliger in de Wetering en 25
jaar in het Zonnehuis, plichtgetrouw en met plezier. Ze kon resoluut zijn, had pit. Ze was een
goede moeder, streng maar rechtvaardig en liet haar kinderen hun eigen keuzes maken. Ze

uitte zich niet zo gemakkelijk, maar ze leefde altijd mee. Ook op afstand, want dochter Helmi
ging in Amerika wonen. Op de twee kleinzoons daar was ze trots. Ze bezocht Helmi graag. Ze
was iemand die nooit klaagde en was iemand die liever vooruit keek dan terug. 11 jaar
geleden werd ze ziek. Ze accepteerde de dingen zoals ze waren en was nuchter. Een
volhouder was ze, ook toen het moeilijker werd. Ze bleef lang helder van geest. Haar geloof
was waardevol, ze hield van mooie geestelijke muziek. Ze leefde vanuit de hoop op Gods
genade en was klaar om te gaan. In alle rust is ze overleden op Goede Vrijdag. Op vrijdag 6
april was het afscheid in de aula op Holy. Dat haar man, kinderen en kleinkinderen kracht
mogen putten uit Gods liefde en uit de waardevolle herinneringen.
Petra Nijboer
Pastoralia
Wij leven mee met Sander Molenaar (H. Roland Holststraat 49), zijn vrouw Daniëlle, hun
kinderen Demi, Dani en Luka en iedereen om hen heen. Al langere tijd leven Sander en zijn
dierbaren tussen hoop en vrees en wisselden hele zorgelijke en spannende perioden zich af
met relatief rustige dagen en weken. Na een paar relatief rustige weken ging het vanaf Pasen
weer een stuk slechter. Er werden zeer slechte bloed- en leverwaarden vastgesteld. Hoewel
altijd heel positief en optimistisch ingesteld, voelde het voor Sander dit keer toch anders.
Vrijdagavond 6 april heeft hij een scan gekregen en er zouden weer spannende dagen voor de
uitlag aanbreken. We spraken af dat ik voor deze Onderweg een stukje zou schrijven, omdat
de gemeente vanaf het begin zo heeft meegeleefd en hij open wil zijn. En toen kwam het
vreselijke bericht van de artsen dat ze niets meer voor Sander kunnen doen. Zijn toestand
verslechterde erg en Sander moest in het Erasnus MC blijven. Zoals het er nu - tijdens dit
schrijven op maandagmorgen - naar uit ziet, zal er voor hem een plek worden gezocht waar
palliatieve zorg zal zijn en begeleiding bij het onvermijdelijke dat gaat komen. Voor zowel
Sanders eigen jonge gezin, als zijn ouders, broers en iedereen om hen heen, kwam deze
uitslag - ondanks de grote zorgen - als een emotionele mokerslag. Wat anders kunnen wij dan
voor Sander en voor wie van hem houden bidden en wensen dat er onvoorstelbaar veel kracht
en warmte mag zijn… Dat de liefdevolle nabijheid van anderen en van de Ander voelbaar
mag zijn… om te kunnen dragen wat nauwelijks te dragen is.
Petra Nijboer
Doen wat niemand wil doen
Dit was het motto van de 40dagen- of vastentijd.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alles wat er voor dit project gedaan is. En dan
bedoel ik:
- de mensen die thuis bespaard hebben en het geld in een zakje bij de uitgang gedaan
hebben.
- De mensen die met die zakjes bij de uitgangen stonden.
- De mensen die Vastensoep gekookt hebben, het was iedere keer weer anders en erg
lekker.
- De mensen die Vastensoep gegeten hebben.
- De mensen die hielpen met tafeldekken en /of na afloop hielpen opruimen.
- Diegene die voor de gezellige bloemetjes op de tafel zorgde.
HEEL HARTELIJK BEDANKT, namens
- de grootouders, de kinderen en de Zusters uit Zambia.

-

de mensen die geen geldige documenten hebben en die ondersteund worden door de
Rotterdamse Ongedocumenteerden Stichting en
- de mensen die bij ROS werken.
Het totale bedrag wat we bij elkaar gevast hebben is geworden: €1819,58.
Volgend jaar weer? Als u deze Onderweg leest, hebben we ook nog een (vast wel) hele leuke
VREUGDEMAALTIJD achter de rug.
Marian Verhagen
Wijkdiaconie
Afgelopen weken kreeg ik een aantal 'lentetientjes' binnen: een algemene gift via Joke de
Zwart € 10,00 en voor de bloemengroeten via Nel Romers € 10,00 en Co Waringa € 10,00.
Tweemaal € 10,00 voor de CD´s via Ger van Embden. In de bloemengroetbussen van 1 april
zat € 65,00. Tot slot was er ook nog de maandelijkse gift van € 20,00 op de bankrekening.
Hartelijk dank voor deze bedragen.
Met vriendelijke groet,
Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen
Verantwoording wijkkas
In de maand maart werden de volgende bedragen ontvangen: de opbrengst van de
offerblokken in de maand maart bedroeg € 15,85; rechtstreeks op de bankrekening werd een
gift van € 10 ontvangen. Via Petra Nijboer werden drie giften van € 10 en twee giften van €
20 ontvangen. Via Nel Romers werden twee giften van € 10 ontvangen. Via Joop Immerzeel
twee giften van € 20 en via Lenie de Boer werd een gift van € 10 en een gift van € 20
ontvangen. De opbrengst van het oud papier in de maanden januari en februari bedroeg
respectievelijk € 141,53 (2,22 ton) en € 173,40 (2,72 ton).
Alle gevers en alle medewerkers van het oud papier weer ontzettend bedankt!
Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928.
Een lied dat klinkt, in Soenda.
Op woensdag 18 april is er in Soenda weer een zangmiddag. Bewoners van
Soenda/Billitonflat maar ook zanglustigen uit de wijk worden van harte uitgenodigd om met
ons te komen meezingen. Locatie: zaal begane grond, achter het buurtcafe. Welkom vanaf
14.45 uur, aanvang 15.15 uur. De heer Wim Poot heeft die middag de leiding.
Hartelijk welkom!
Het Team Zangmiddag

