
Wijkberichten 4 november 2019

Kerkdienst
Aanstaande zondag krijgt onze dienst een bijzonder karakter: wij vieren de liturgie van het
ochtendgebed. Dat is omdat er die morgen heel belangrijke zaken aan de orde komen, die
wezenlijk en bepalend zijn voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen en daarmee dus ook
voor onze eigen wijkgemeente. Voorzitter Bram van der Staaij schrijft daar hieronder meer
over en daar zij graag naar verwezen. Afwezig zijn in de kerk is deze zondag dus eigenlijk
geen optie: wie mee wil denken en mee wil spreken over de toekomst van onze plaatselijke
kerk, heeft nú alle gelegenheid. De kerk zal weer ingericht zijn met tafeltjes en de stoelen daar
om heen: als u wat eerder in de kerk bent, drinkt u voor de dienst begint ook al koffie. Een
wat bijzondere zondag dus en wij hopen op een goede en zinvolle ochtend!

Kerkdienst Marnixflat
Twee keer per jaar vieren wij op een maandagavond een kerkdienst met Heilig Avondmaal in
de  Marnixflat,  meestal  in  april/mei  en in  november.  Voor  maandag  11 november  bent  u
allemaal uit de hele wijk van harte uitgenodigd en dus welkom (!) voor de dienst van dit
najaar. Wij komen samen in de grote zaal op de begane grond en de dienst begint om 19.00
uur. Wij hopen op een hele fijne dienst met een grote groep aanwezigen!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Van de kerkenraad
In 2015 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) het rapport ‘In Beweging’ aangenomen waarin
is afgesproken welke weg de Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGtV) gaat bewandelen
tussen 2015-2020. Een aantal items zijn gerealiseerd maar er zijn ook items niet gerealiseerd.
Toch heeft de AK besloten dat er naar de toekomst moet worden gekeken zeker gezien de
terugloop van leden en financiën. 
Daarom heeft een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeentes, de
diverse colleges en De Windwijzer zich hierover gebogen. Hier is het rapport ‘Krijtstrepen
2020-2030’  uit  voortgekomen  waarin  aan  de  hand  van  een  aantal  aanbevelingen  de
wijkkerkenraden  en  gemeenteleden  zelf  moeten  aangeven  wat  voor  kerk  en  wat  voor
wijkgemeente zij willen zijn. Vervolgens worden de uitkomsten van de wijken via de AK
doorgezet  naar  het  College  van  Kerkrentmeesters  die  gaan  uitrekenen  wat  de  financiële
gevolgen hiervan zijn  en brengen een advies  uit  aan de AK. Uiteindelijk  wordt  daar  het
definitieve rapport vastgesteld en aangenomen.
Op woensdag 31 oktober heeft de kerkenraad het rapport besproken en aangegeven wat zij
graag zou willen om kerk te zijn voor u als wijkgemeente maar ook kerk te zijn in de buurt. 
Aanstaande zondag 10 november willen we het resultaat van de kerkenraad aan u voorleggen.
We willen dit doen in de dienst. We houden een kort ochtendgebed, schenken koffie en gaan
vervolgens  met  u  in  gesprek.  We  stellen  de  kerk  dan  ook  op  in  de  zogenaamde
‘huiskamersetting’ zodat we in een ongedwongen sfeer dit belangrijke stuk goed met u door
kunnen nemen. Het gaat tenslotte om onze toekomst. We zijn blij dat we hierin ondersteund
worden door Jack de Koster van de PKN die ook zondag aanwezig zal zijn.
We hopen op uw aller aanwezigheid en een goede bijeenkomst.

Bram van der Staaij



Wij gedenken Pieter Boogaart (86 jaar, Philips de Goedestraat 20, overleden 28 oktober).
Geboren in Hoek van Holland, opgegroeid met zijn zusje, kwam hij al als jongetje met het
gezin naar Vlaardingen. Zijn hele werkzame leven werkte hij met heel veel plezier bij de PTT.
Hij trouwde met Krijna en ze kregen twee kinderen. Piet was een zachtmoedige,  lieve en
dankbare man, bescheiden, rustig, maar altijd belangstellend. Voor zijn gezin stond hij altijd
klaar, niets was hem te veel. Naar de kleinkinderen was hij zeer betrokken en meelevend.  Hij
was actief  betrokken bij het P.T.T. museum, schilderde graag en hij ging al fietsend graag
zijn eigen gangetje. Het was soms moeilijk te peilen wat er in hem omging, want hij was wat
gesloten. Hij stond nooit vooraan om zijn mening te geven, liet iedereen in zijn waarde en
werd nooit boos. De laatste jaren waren er veel zorgen om zijn gezondheid en doordat de
schemering toenam, moest hij veel uit handen geven. Daar was hij wel verdrietig over. Zingen
was zijn lust en zijn leven. Hij zong bij verschillende koren, maar bij Orpheus zo’n 28 jaar.
Gelukkig  mocht  hij  nog  meemaken  dat  hij  overgrootvader  werd.  Kort  daarna  is  hij  –
onverwacht snel – overleden. Op 2 november was het afscheid in de Rehobothkerk, waar zijn
geliefde  koor  Orpheus  voor  hem zong.  Wij  denken  aan  zijn  vrouw Krijna,  de  kinderen,
kleinkinderen en de kleine Tess. Dat zijn liefde voelbaar mag blijven in hun leven en ze de
kracht van God mogen ervaren in hun grote gemis.

Petra Nijboer  

Wijkkas
In  de  maand  oktober  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken  bedroeg in  de  maand  september  €  24,85.  Via  Lenie  de  Boer  werd  een  gift
ontvangen van € 20 en via Ilma Frederiks werd een gift van € 25 ontvangen. De opbrengst
van het oud papier in de maanden augustus en september bedroeg respectievelijk € 46,37 en €
99,09 (1,46  en  3,12  ton).  Alle  gevers  en  medewerkers  van  het  oud papier  heel  hartelijk
bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie
Vandaag heb ik slechts vier bedragen te noemen, waar de wijkdiaconie u weer dankbaar voor
is, al maak ik mij eerlijk gezegd toch wel wat zorgen voor de dure decembermaand. Maar ik
heb goede hoop op uw vrijgevigheid,  verrast  u ons maar.  Afgelopen weken ontving Ilma
Frederiks bij een bezoek € 25,00, Marian Verhagen € 10,00 en Mink Poot ook € 10,00 bij het
bezorgen van een bloemengroet. De bloemengroetbussen op zondag 3 november bevatten €
45,45. Hartelijk dank en een groet van 

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. 

Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkblad
Het eerstvolgende wijkblad verschijnt op 29 november. Op deze datum kunnen de bezorgers
het wijkblad tussen 16.00 en 17.00 uur weer  ophalen in  de kerk.  Kopij  graag aanleveren
uiterlijk 15 november via de mail: joke53@live.nl of in de brievenbus: Veerplein 23, 3131
CX Vlaardingen. In het wijkblad vindt u tevens de uitnodiging voor de seniorenkerstviering
op 20 december. Om alvast in de agenda te noteren. 

Joke de Zwart

Dank



Ik  wil  graag  iedereen  bedanken  voor  alle  belangstelling  die  wij  de  afgelopen  maanden
mochten ondervinden in de kerk en thuis. Ook voor alle wol die ik kreeg; er is heel wat van
gemaakt: tassen, mutsen en dergelijke. Het ligt nu in Zuidland te wachten op verzending. Half
november gaat dat gebeuren. Het gaat met mij de goede kant op, maar het zal even duren.
Helaas moesten we vorige week afscheid nemen van de vrouw van ds. Faasen, die al 56 jaar
een goede vriendin van ons was. Vriendelijke groeten, ook van Paul,

Leny Hofman

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.


