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Eredienst
Aanstaande zondag zal in de morgendienst bij ons voorgaan ds. Hans Buurmeester. Vanwege
gezondheidsproblemen moest ds. Blei deze dienst afzeggen. We wensen ds. Blei het allerbeste
toe en zijn ontzettend blij dat Hans bereid is in deze dienst voor te gaan. Welkom. Een goede
en gezegende dienst  toegewenst.

       Lenie de Boer – Keijzer

Nacht zonder dak
Hoe was het bij de NACHT ZONDER DAK?
Afgelopen zaterdag was het dan zover. Rond 5 uur in de middag werden er tafels en banken
klaargezet, de muziekinstallatie werd opgebouwd en aangesloten. De etenswaren (lees snoep
en zakjes chips) en flessen limonade werden uitgepakt en klaargezet. Koffie en thee werden
gezet. Om een uur of 6 werden de gehaalde pizza’s gegeten door de groep mensen die de
Nacht Zonder Dak voorbereid hebben. En om 7 uur stonden er mensen klaar om de gasten te
ontvangen. Het Café Zonder Dak ging open. Wat fijn dat er zoveel jonge mensen meededen.
Zowel in de organisatie,  als  bij  de deelnemers,  die voor het  goede doel een nacht in een
zelfgebouwd krotje kwamen slapen en ook de avondgasten. Ongeveer half 8 werd iedereen
welkom geheten en uitleg gegeven, waarna iedereen aan de slag kon om een krotje te bouwen
van al het karton dat verzameld was. Het was druk op het kerkplein, er waren veel bezoekers
en  het  was  heel  gezellig.  Het  werd  een  leuk  dorpje,  al  die  kartonnen  dozen,  die  het
onderkomen voor één nacht werden. Daarna was het tijd voor zang en muziek begeleid door
de band van Grote Kerk Jeugdclub en informatie door de organisatie TeAr. Zo tegen 10 uur
waren de meeste ouders en bezoekers weer weg. Het was tijd voor de spellenronde, waar
echte prijzen te winnen waren. Het kampvuur was inmiddels aan en daarbij werd ook nog een
groot kringspel om het kampvuur gedaan. Rond half 1 uur werd er gezegd, dat het nu wel erg
gezellig was zo rond dat vuur, maar dat die krotjes toch niet voor niets gebouwd waren. Het
werd  toch  wel  tijd  om daar  in  te  gaan  om  te  slapen.  Er  bleven  2  nachtwakers  bij  het
kampvuur, dat gaf een veilig gevoel. Dat slapen viel nog niet mee, de grond was hard en het
was ook wel spannend zo op zo’n plein te gaan slapen. Na een tijd is Juliëtte toch gaan zeggen
dat  het  al  erg laat  was en dat  het  nu toch stil  moest  worden,  zodat  er  nog geslapen kon
worden. Wat een geluk dat we in de huizen rond de kerk een brief in de bus hadden gedaan,
dat die nacht de Nacht Zonder Dak gehouden zou worden, er is niemand komen klagen, bij
mijn weten. 
Om 10 voor 7 ging mijn wekker en toen we opgestaan waren en het inmiddels 7 uur was,
werden alle daken van de krotjes, bij wijze van wekker, eraf getrokken. We hebben enorm
veel geluk gehad met het weer, het was droog en helemaal niet koud, ca 15 graden.  Om een
uur of half 8 zaten we aan het heerlijke ontbijt, dat de firma Boon ons gedoneerd had. Het was
te  veel  en  het  restant  is  later  naar  de  “Elementen”  gebracht,  waar  Vlaardingse  daklozen
kunnen overnachten.  Na het ontbijt  werd er opgeruimd,  alle  karton kon in de oud papier
container, die er speciaal voor gebleven was. Er werd geveegd en afgewassen. Het plein werd
deels omgebouwd tot regulier kerkplein met parkeerplaatsen en fietsenrekken, maar met een
grote kring van banken op het stuk bij de achterdeur. Om kwart over negen werd samen met
mensen van de kerk die er of speciaal voor kwamen of toevallig vroeg waren en ouders die
hun kinderen kwamen halen, een afsluitende ochtendviering gehouden met het zingen van een
paar mooie liederen, een gebed, een korte overdenking en nog een dankgebed door Peter Jan,
onze nieuwe jeugdwerker. 



Het  doel  waarvoor  we  dit  gedaan  hebben:  we  hadden  op  €1000  gegokt  en  dat  is  ruim
overschreden. We zitten nu al boven de €2000, dus dat is heel bijzonder. Er staat nog meer
informatie op de website van TeAr: www.nachtzonderdak.nl/vlaardingen. Zo hebben we wel
10.000 redenen om volgend jaar weer een NACHT ZONDER DAK te houden.

Marian Verhagen

Handwerkgroep
De  handwerkgroep  stopt  met  ingang  van  deze  maand.  Zo’n  40  jaar  geleden  is  in  de
voormalige Ichthuskerk een groep dames gestart met een handwerkgroep. Onder leiding van
Cock Meijer is de groep gegroeid naar zo’n 25 dames die 1 x per maand bij elkaar kwamen en
voornamelijk aan het breien sloegen en hun producten verkochten op braderieën en in de kerk.
Van  de  opbrengst  werden  diverse  organisaties  gesteund  zoals  Daniël  den  Hoed  kliniek,
Sophia Kinderziekenhuis, Artsen zonder Grenzen, Flying Doctors maar ook de wijkkas werd
niet  vergeten.  Toen de  Ichthuswijk  ophield  te  bestaan  is  deze  groep in  de  Rehobothkerk
verder gegaan. Ook waren er dames die niet meededen met handwerken maar gewoon voor de
gezelligheid kwamen voor een praatje en een kop koffie. Want ja, dames kunnen multi tasken
dus  praten  en  breien  tegelijk.  Het  was  dus  niet  alleen  een  handwerkgroep maar  ook een
sociaal gebeuren. Iedereen was welkom. 
Een jaar of 10 geleden is men gaan breien voor de landelijke stichting Zending over Grenzen
in  Almere.  Hiervoor  werd  naast  geld  overmaken  ook  breiwerken  zoals  sjaals,  dekens,
babykleding enz. opgestuurd naar deze stichting. Zij zorgden dat dit goed terecht kwam in
Oostbloklanden. De producten werden naar gezinnen gestuurd, het geld werd gebruikt voor
opleiding van jongeren zodat zij konden studeren voor monteur, naaister, kapster et cetera. 
Door  allerlei  omstandigheden  zoals  verhuizen,  gezondheid,  overlijden  en  de  hoge leeftijd
hebben veel dames moeten stoppen met deze handwerkgroep. Op het laatst bestond de groep
nog uit 4 personen. Te weinig om mee door te gaan, vandaar dat men heeft besloten hiermee
te stoppen.
We kunnen vaststellen dat deze groep de afgelopen 40 jaar ontzettend veel goed werk heeft
verricht. Met name zijn we veel dank verschuldigd aan Cock Meijer die de verantwoording
heeft gehad over deze groep maar ook over het verzenden van producten en overmaken van
geld. Een ieder die aan deze groep heeft meegewerkt heel veel dank. Cock ook heel veel dank
voor wat je voor heel veel medemensen in deze wereld hebt gedaan. Ik zal onze dank aan jou
ondersteunen deze week met een presentje.  En ik wens je nog vele jaren rust en geluk.

Bram van der Staaij.

Fijne meelevende wijk
Na mijn kort verblijf in het Maasstadziekenhuis vanwege een hartinfarct kreeg ik vanuit onze
wijk  de  bloemen,  vele  appjes,  mails  en  kaarten  met  een  beterschapwens.  Het  is
hartverwarmend te mogen meemaken hoe er meegeleefd wordt in Centrum-West. Ben blij er
bij te horen. Allen hartelijk dank. 

Leen Hokke

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

http://www.nachtzonderdak.nl/vlaardingen


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.


