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Kerkdienst
Aanstaande zondag zal in de morgendienst ds. Hans Buurmeester onze voorganger zijn. Fijn
om hem weer eens in ons midden te hebben. 

‘s Middags is er weer een Vesperdienst in de Grote Kerk. De dienst begint om 5 uur maar u
bent vanaf half 5 van harte welkom om elkaar te ontmoeten. Er staat koffie of thee voor u
klaar. Voorganger is mevrouw Petra Nijboer.

U bent van harte uitgenodigd voor beide diensten.

Lenie de Boer-Keijzer

Nacht zonder Dak 
Er werd nog al eens aan mij gevraagd: “Hoe was de “Nacht zonder Dak”? Heb je echt buiten
geslapen in een kartonnen doos? Op jouw leeftijd?” Er waren mensen die dit  laatste  niet
rechtstreeks vroegen, maar ik meen het aan hun gezicht gezien te hebben. Ik kampeer nog
steeds  en  het  leuke  van kamperen  vind  ik:  Lekker  buiten  slapen!  Lekker  fris  met  alleen
tentdoek tussen jou en de buitenlucht. Oké, we hebben tegenwoordig een caravan, maar MET
een hefdak en daar zit tentdoek tussen, dus dat heeft gelukkig hetzelfde effect als in de tent,
maar het is iets comfortabeler.
Maar de “Nacht zonder Dak” ging het niet alleen om het slapen. Er was ook een erg gezellige
avond aan vooraf gegaan. Om te beginnen, toen het nog licht was werden de krotjes gebouwd
van kartonnen dozen. En, met dank aan een paar gemeenteleden, ik hoefde niets te doen. Er
werd een prima krotje voor mij gebouwd, met een flinke doos, waar een fiets in vervoerd was
en veel plakband. Het leukste was nog toen de voorzitter van onze kerkenraad helemaal in de
doos verdween, om achterin een extra schotje te plakken tegen de tocht. En om het yogamatje,
dat ik meegenomen had, er plat in te leggen. Misschien is er een foto geplaatst met 2 benen uit
een kartonnen doos, dat is hem. Hij regelde zelfs nog 2 kleine kussens voor mij, want het was
toch wel erg hard. (Het mocht eigenlijk niet, maar ja....., erg aardig van hem.) Daarna kwam
er iemand van TeAr uitleggen waar het gesponsorde geld voor bestemd is. Wist u dat TeAr
Tegen Armoede betekend, behalve ook TRAAN natuurlijk.
Tussendoor was er nog muziek van een leuke meidenband, erg mooie nummers. Daarna, toen
bijna alle gasten weg waren, nog een leuk spel (Weerwolf, kent u dat?) gedaan. En toen was
het BEDTIJD,  zo ongeveer half 1, 1 uur, ik weet het niet meer precies.
Ik rolde mijn slaapzak erin en deed een kussensloopje om 1 van de kussentjes (ik had er een
trui of jas in willen proppen). Ik deed extra sokken aan en mijn vlies vest dicht en na te tanden
te hebben gepoetst, schoof ik in mijn slaapzak in het krotje. DAT viel niet zo mee, maar als je
eenmaal lag, dan ging het wel, maar..... ik had het veel te warm en liggend een vest uitdoen,
dat  ging  niet,  dus  weer  omhoog  geschoven,  vest  uit,  extra  sokken uit  en  toen  toch  zo’n
anderhalf uur geslapen. Ik werd wakker en ging er even uit en liep naar de vuurkorf, waar de
hele nacht Pim zou blijven zitten, met afwisselend iemand anders erbij. Het was de beurt van
Juliëtte, maar ik was toch wakker, dus ik ben bij Pim gaan zitten en Juliëtte even later weer
naar bed gestuurd. Zo’n 2 uur gezeten, ook een hele belevenis op de Billitonlaan. Af en toe
een klein buitje, maar niet al te veel. Daarna werd ik weer afgelost en heb nog ruim 2 uur
geslapen. ’s Morgens om 7 uur opgestaan, mijn krotje leeggeruimd en 8:15 erg gezellig met
elkaar ontbeten, ontbijt dat geschonken was door de supermarkt Boon’s. Het restant, en dat



was erg veel, is naar de Groene Luiken gebracht, er komen daar een aantal dakloze zwervers.
Na het opgeruimd te hebben werd er nog een kring banken buiten neergezet en hielden ds.
Nico Paap en Juliëtte een korte ochtenddienst, waar ook gemeenteleden aanschoven. Daarna
gingen we naar huis, om nog een paar uurtjes te slapen.
Het was een bijzondere belevenis. 
En, ik heb zojuist alle sponsorgelden opgeteld dat is €2012,50 geworden, SUPERGOED. In
de Rehobothkerk is nog een deurcollecte gehouden, dat leverde € 250,00 Verder waren er nog
andere giften en de opbrengst van de bar, alles alcoholvrij(!), maar daar moeten misschien
nog  kosten  vanaf.  Bedankt  iedereen,  die  wel  of  niet  bleef  slapen,  maar  wel  financieel
bijgedragen heeft. 
Volgend jaar weer? Ik wel hoor!

Marian Verhagen

Wereldwinkel
Zondag 16 september is er weer een stand van de Wereldwinkel in de grote zaal waar we
koffie drinken. Er is koffie en thee te koop. Of andere etenswaren zoals chocoladerepen in
diverse smaken, snoep, rijst, bakpakketten en zelfs wijn. U kunt ook mooie sjaals, sieraden,
bekers, kommen, glazen, kaarsen en andere cadeaus uitzoeken.
 
Alles is FAIRTRADE, dat betekent dat, als wij wat kopen, de producenten en de boeren een
eerlijke prijs krijgen voor hun waren. Neem uw goed gevulde portemonnee mee en kom iets
kopen.

Tot ziens bij onze tafel in de koffiezaal na de dienst.

Ilma Frederiks en Marian Verhagen

Oproep aan alle gemeenteleden

Na 14 jaar de Kerkbalans geregeld te hebben voor de Indische buurt is er nu het moment, dat
ik  mijn  werkzaamheden  wil  overdragen  aan  een  opvolger.  De  komende  actie  in  januari
aanstaande zal ik gebruiken om samen met een gemeentelid deze overgang vlekkeloos te laten
verlopen. Buiten de actie Kerkbalans verzorgde ik ook de post van de diverse collectes, onder
andere de solidariteitskas, in de Indische buurt. Dit komt neer op een paar fietsrondes per jaar.
Ik doe deze mededeling zo vroeg mogelijk, zodat er alle tijd is om een opvolger te vinden. Ik
hoop dat er een enthousiast gemeentelid is, die deze taak van mij wil overnemen. Ik hoor
graag van u. Met vriendelijke groet,

Linda Klootwijk
010-2341545/06-25090199

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West
Voor pastorale-  en diaconale vragen bereikbaar  op telefoonnummer  06 35 12 26 65 (alle
dagen  van  ’s  morgens  9.00  uur  tot  ’s  avonds  22.00  uur). Het  CSP  verwijst  naar  de
professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van
Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk
op vrijdag per mail door aan een van de pastores.


