
Wijkberichten 9 september 2019

Startzondag
Onze startzondag is op komst! Aanstaande zondag, 15 september, is het zo ver. Wij volgen
het landelijke thema van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘een goed verhaal’. Om 10.00
uur beginnen wij met een kort ochtendgebed. Petra Nijboer en ik gaan daarin voor. Na het
koffiedrinken is  er  een leuk,  boeiend en afwisselend programma rond het  thema,  waar  u
allemaal een rol in speelt. Natuurlijk blijft u dan ook allemaal voor de lunch en rond 13.00 /
13.30 uur sluiten we deze feestelijke zondag af met een heel kort ‘liturgisch moment’. Daar
kunt en mag u toch geen van allen bij  ontbreken! Wij hopen op een hele goede en fijne
startzondag!

Vesper
Komende zondag is het ook de derde zondag van de maand en is er dus een vesper in de Grote
Kerk. Het voor ons liggende seizoen kent als thema ‘De vruchten van de Geest’. Om 17.00
uur zal  ik  de  voorganger  zijn  en om 16.30 uur  kunt  u  al  terecht  voor  koffie  en thee  en
ontmoeting met elkaar. Iedereen hartelijk welkom!

Zomerprogramma
Het zomerprogramma van 2019 is op woensdag 4 september afgesloten. Ook deze keer was
het een reeks van activiteiten, die door heel veel mensen bezocht werd en waar met enorm
veel plezier op teruggekeken wordt. Lunches met 25 personen aan één tafel, koffieochtenden
en zangmiddagen: prima om in de stille zomertijd naast de zondagse erediensten ook één keer
in het midden van de week de kerk open te vinden voor een gastvrij onthaal! Hitte en – soms
– regen werden getrotseerd, al was de hitte één keer zo extreem dat de eerste zangmiddag
werd uitgesteld en wij ons toen beperkten in de gekoelde grote zaal tot theedrinken. Op onze
website www.centrumwest.nl zijn wat foto’s te zien van een van de lunches. Aan iedereen die
het zomerprogramma ook deze keer zo geweldig goed mogelijk hebben gemaakt: van harte
heel veel dank! Groots dat er steeds weer een beroep op zoveel vrijwillig(st)ers gedaan kan
worden!

Dank
Afgelopen zondag zijn in ons midden drie leden van onze wijkkerkenraad opnieuw bevestigd
in hun ambt. Dat hebt u kunnen meevieren in de feestelijke dienst en in het vorige wijkbericht
stond het uiteraard genoemd. Nét even een klein puntje was het dat het kerkblad al op de
drukpers lag, toen mij verteld werd dat kerkrentmeester Matthijs Leerdam na vele jaren het
ogenblik vond aangebroken zijn vele werkzaamheden af te sluiten. Dat kon dus niet meer in
het vorige wijkbericht,  maar  we hebben afgelopen zondag wél met  veel  warmte van hem
afscheid genomen uit zijn taak en hij kreeg terecht een groot applaus van de kerkgangers. Nu
ook op deze plaats: Matthijs, heel veel dank voor al je inzet aan, rond en in het kerkgebouw,
van stencil-/drukwerk tot hulpkosteren en zo heel veel meer!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Walk of peace
WALK OF PEACE  21 september om 10.00 uur.
LOOP MEE voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving!

http://www.centrumwest.nl/


Van 21 – 29 september is de jaarlijkse Vredesweek. Wij leven hier in vrede, maar we weten
allemaal dat dat lang niet overal zo is. Wij kunnen mensen steunen in landen met oorlog en
geweld en hopelijk mee werken aan Vrede in zo’n land. Om hier alvast een begin mee te
maken is  er  zaterdagmorgen 21 september  een WALK OF PEACE in samenwerking met
Schiedam. Om 10.00 uur is de start vanaf het Stadhuis op de Markt in Vlaardingen en op het
Stadserf in Schiedam. Iedereen kan mee doen met de rustige wandeling van ca 5 kilometer,
daarna ontmoeten beide groepen elkaar op de grens van Schiedam en Vlaardingen bij  het
volkstuinen complex Vijfsluizen. De deelnemers krijgen daar een gratis lunch aangeboden,
een vrijwillige bijdrage is welkom. Tevens zal er op dat terrein kunst, muziek, samen zingen
en andere verbindende activiteiten te zien of te doen zijn. Er is een informatiemarkt. PAX-
Vredesambassadeur VINCENT BIJLO is daar ook aanwezig.
WALK OF PEACE  
LOOP MEE voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving!
Tot dan!

Nacht zonder dak
Op 21 september is het kerkplein van de Rehobothkerk omgebouwd tot krottenwijk. Er zullen 
dan jongeren en leiding overnachten in een zelfgebouwd krotje waarin overnacht zal worden.
Met deze actie hopen we geld op te halen voor jongeren die echt in zo’n krotje moeten slapen,
die niets anders hebben dan een kartonnen beschutting voor wind en regen. De stichting TeAr
helpt  kinderen  in  Bolivia,  Kenia  en  India  met  betere  slaapplaatsen  en  ook  een  betere
toekomst.  Tijdens de NACHT ZONDER DAK is er een afwisselend programma. Er komt
muziek en rond 19 uur gaat het Café zonder Dak open en kan er een (alcoholvrij) drankje
worden  gedronken.  Er  wordt  een  spel  gedaan.  Iemand  van  de  christelijke  hulp-  en
ontwikkelingsorganisatie TeAr zal uitleg geven waar het geld voor gebruikt wordt. De hele
nacht zal er een kampvuur zijn en er wordt gewaakt. De volgende morgen zullen de klokken
mogelijk op een andere tijd luiden, want om 9:15 uur wordt er een korte meditatie gehouden
als afsluiting. U bent zowel ’s avonds als de volgende morgen van harte welkom om aan te
schuiven en om eventueel geld te doneren voor dit goede doel. Er staat nog meer informatie
op de website van TeAr: www.nachtzonderdak.nl/vlaardingen. We hopen veel mensen te zien.
Tot dan.

Marian Verhagen

Wijkdiaconie
De administratie van augustus en begin september toont een leuke opsomming van giften
die wij mochten ontvangen bij het bezorgen van een bloemengroet. Ik noem u € 20,00 via
Jannie de Bruijn, ook € 20,00 via Corrie van der Kooij, € 10,00 via Ilma Frederiks en
eveneens € 10,00 via familie Immerzeel. In de bloemengroetbussen van 8 september deed
u € 82,15. Op de bankrekening maakte men giften over van resp. € 20,00 en € 50,00. De
wijkdiaconie is er weer reuze blij mee. Allen hartelijk dank.

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Waar doen ze het van…
U  hoort  natuurlijk  van  de  kerk,  dat  ze  altijd  geld  tekort  komen.  Wij  hebben  een  klein
voordeeltje  te  melden.  Terugkijkend op het  zomerprogramma met  8 weken achtereen een
onderdeel, waarbij u royaal koffie/thee met altijd iets lekkers ontving; 0ok elke lunch was
eigenlijk een feestje, want iedereen werd voorzien van heerlijke gerechten. Het is een goede
gewoonte  geworden  om  bij  deze  bijeenkomsten  een  offerblok  neer  te  zetten,  waarin  de

http://www.nachtzonderdak.nl/vlaardingen


aanwezigen een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat hebt u met z’n allen zeer goed gedaan.
Bovendien waren er enkele gemeenteleden, die zo enthousiast/dankbaar waren, dat zij een
extra bijdrage leverden. Zo hebben wij als wijkdiaconie niets bijgelegd. Een hartverwarmend
resultaat. Als u vindt, dat wij hiermee moeten doorgaan, laat het ons eens weten. Wij hebben
het met veel plezier gedaan.

Namens de wijkdiakenen,
Jaap Kleijwegt

Boekenmarkt
Zaterdag 21 september starten we weer met de boekenmarkt. Veel boeken en puzzels hebben
wij van de zomer gekregen. Het is de moeite waard om zaterdag een kijkje te komen nemen.
In de koffiehoek kan men vertellen en aanhoren hoe de zomer geweest is. Het oud papier kan
ook  ingeleverd  worden.  Vrijdag  staat  de  container  al  klaar  op  het  plein.  Zaterdag  21
september van 9.00 uur tot 11.30 uur in de benedenzaal van de Rehobothkerk.

Een hartelijke groet namens ons boekenteam,
Adri van Vliet

010 4352008

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.


