
Wijkberichten 2 december 2019

Kerkdienst
Het wordt tweede Advent, aanstaande zondag 8 december, en ik zal weer de voorganger zijn
in onze dienst. Wij lezen dan Jesaja 11 : 1 – 10 en Matteüs 3 : 1 – 12. Wij hopen op een fijne
dienst!

Het sobere avondgebed, dat onze wijk in Advent samen met de wijkgemeente rond de Grote
Kerk  en  de  Gereformeerde  Kerk  vrijgemaakt  ‘de  Fontein’  organiseert,  is  steeds  op
woensdagavond: op 11 en 18 december in de Grote Kerk. U bent elke keer om 19.30 uur
hartelijk welkom!

Wijkblad
Wat ziet  het  nieuwe nummer  van ons  wijkblad  er  geweldig  uit:  alles  in  kleur  en  zo rijk
geïllustreerd! Het is alleen al een feest om het in de hand te nemen en door te bladeren en
alles te bekijken! Natuurlijk dan daarbij niet vergeten om ook heel de inhoud goed te lezen en
je eigen te maken: alle informatie over wat er in onze wijk allemaal gebeurt. Die informatie
gaat ook tot in 2020 door; het is dus ook een ‘bewaarblad’, want het zal zeker tot aan Pasen
duren voordat er weer een wijkblad verschijnt. Een groot en warm compliment aan allen die
betrokken waren bij het maken van dit heel fraaie wijkbladnummer! 

Ten slotte
Een zinvolle adventstijd en een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Geef licht! Kerst en Advent 2019
Het was fijn om enthousiaste reacties te krijgen bij de start van onze nieuwe Adventsactie.
Zoals eerder vermeld,  ontvangt u op 4 Adventszondagen na afloop van de kerkdienst een
waxinelichtje  met  elke week een andere spreuk/tekst.  We denken in deze  periode aan de
miljoenen kinderen op deze wereld, die weinig lichtpuntjes zien. Zij moeten leven met oorlog,
armoede of ziekte. Speciaal deze week gaan onze gedachten uit naar 1,5 miljoen kinderen in
Colombia, die zwaar en gevaarlijk werk moeten doen. Ze groeien op in een omgeving met
veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogota. Kerk in
Actie steunt lokale partners om kinderen onderwijs te geven en ze op deze manier weerbaar te
maken  en  hun  kansen  op  een  betere  toekomst  te  vergroten.  Zo  krijgt  een  eenvoudig
waxinelichtje misschien veel meer betekenis. Op 1e  Kerstdag houden we een collecte aan de
uitgang, waarbij we onze steun betuigen aan de doelen, die in deze Adventtijd voorbij komen.
Namens de wijkdiakenen,

Jaap Kleijwegt

Wij  gedenken  Leonard  Arie  Dirk  Stout (Diepenbrockstraat  37,  80  jaar,  overleden  21
november). Geboren in Utrecht als oudste in een gezin van 5, verhuisde hij veel en moest hij
al heel jong hard werken: helpen in de winkel. Na zijn werkzame leven op de grote vaart,
kwam hij voor de liefde in Vlaardingen terecht en werkte o.a. bij Wilton Fijenoord en de
laatste jaren als buschauffeur. Met Jopie kreeg hij twee zoons en vier kleindochters. Een lieve,
eigenzinnige man was hij, die altijd klaarstond om te helpen met klussen en hard werkte voor
zijn gezin. Hij had humor en was een actieve, betrokken en trotse opa. Hij was een man van
harmonie, die graag betrokken was in de buurt en heel gemakkelijk contact maakte. Hij was



wel een man van weinig woorden als het om gevoelens en diepere gedachten ging. De laatste
vier jaar kende hij een zware weg van ziekte. Hij was een vechter, klaagde niet. Pas in de
laatste weken gaf hij aan dat hij niet meer kon. Zijn lichaam was op. Tot het laatst kon hij
thuis zijn, met alle hulp, maar boven al met de oneindige liefdevolle zorg van zijn vrouw.
Daar was hij diep dankbaar voor, want als ze maar samen waren, dan was het goed. Leo zocht
kracht in zijn geloof. Na een heel zware tijd kwam er eindelijk rust. Hij zal enorm gemist
worden. Op 27 november was het afscheid op Holy. Dat zijn allernaasten hun weg mogen
vinden, tot rust mogen komen en houvast mogen vinden bij de Eeuwige.

Petra Nijboer 
 
Wijkkas
In  de  maand  november  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken bedroeg in de maand november € 13,65. Rechtstreeks op de bank werd een gift
ontvangen van € 150. Via Petra Nijboer werden de volgende giften ontvangen: 2x € 20, een
gift van € 50 en een gift van € 150. De opbrengst van het oud papier in de maand oktober
bedroeg € 67,97 en € 5,67 (2,14 en 0,25 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
December, ook voor uw penningmeester een cadeautjesmaand, want op onze bankrekening
kwamen de volgende giften binnen: via fam. Immerzeel € 20,00 en via fam. Noordhoek €
25,00. Ook op de bank weer een maandelijkse gift van € 20,00 van een trouwe gever. Deze
bedragen werden verdeeld over de posten Algemeen en Bloemengroeten. Contant waren er
ook mooie giften: de collecte na de avondmaalsviering in Marnix bedroeg € 51,55. Verder
werd er bij het bezorgen van de zondagse bloemengroet door Mink Poot ontvangen € 10,00 en
€ 20,00 en door Joke de Zwart € 10,00. Bovendien kreeg Joke nog een zakje muntgeld met €
2,50.  Als laatste  noem ik nog € 78,00, dat geteld  werd uit  de bloemengroetbussen van 1
december. Hartelijk dank, met een groet voor een mooie en zinvolle periode van Advent,  

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

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.


