Wijkberichten maandag 16 maart 2020

De omgekeerde wereld
Het is bijna niet voor te stellen: in het wijkbericht van één week geleden kon er van alles
geschreven en gemeld worden over alle activiteiten in onze wijk. Nu kunnen we alleen
melden dat alles stil is gelegd. Zelfs de kerkdiensten vinden geen doorgang, iets wat ik echt
nog nooit heb meegemaakt. Een vreemd gevoel: zoveel stilte, ook in het gehele openbare
leven. In één week tijd is wereld zo ongeveer omgekeerd in wat ons voorstellingsvermogen
wel wat te boven gaat… Maar het is gewoon wijs en goed: de maatregelen die de overheid
heeft doorgevoerd ter bestrijding van het coronavirus en ten gevolge daarvan de beslissingen
van de kerkenraad ook bij ons alle verantwoordelijkheid te nemen de verspreiding van dit
virus naar vermogen tegen te gaan. Ook dat is zuiver christelijk en kerkelijk handelen: de zorg
die wij voor elkaar hebben als mens en medemens serieus nemen in zelfs de consequenties
van de concrete kerkdeuren sluiten. Dus geen erediensten, geen vastensoep, geen kringwerk,
geen soos, geen boekenmarkt. Voor hoe lang weten we niet. Begin april zullen er stellig
nieuwe handreikingen van de overheid zijn en aan de hand daarvan beslist de kerkenraad over
het hoe en wanneer weer verder.
Daar houdt het alleen niet mee op. Aanpassingen zijn dat huisbezoek bij kwetsbare
gemeenteleden nu ingevuld wordt met telefonische contacten en ook via de e-mail is heel veel
mogelijk. Concreet is ook het omzien naar elkaar in de vorm van heel praktisch er voor elkaar
zijn. Het kan zomaar gebeuren dat mensen geïsoleerd raken in hun contacten, maar ook in de
onmogelijkheid komen van zelf hun noodzakelijke boodschappen te doen. Mocht het voor
iemand van u belangrijk zijn met iemand te praten en/of mocht het voor een van u
noodzakelijk zijn enkele dingen in huis te krijgen en lukt dat niet zelf: wees heel vrijmoedig
en bel ons op: het nummer van ons meldpunt: 06 – 3512 2665. Naar allerbeste kunnen zijn er
dan voor elkaar. Ook dát is het vasthouden van onze gemeenschap, ook dát is kerk-zijn, ook
dát is een vorm van eredienst!
Ten slotte
Ook zonder elkaar steeds persoonlijk te ontmoeten dragen wij elkaar ook in de huidige
situatie in verbondenheid in de naam van Jezus Christus de Heer; allerbeste wensen en
hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Vastenactie- of 40dagentijd: werken aan je toekomst
Allereerst wat fijn dat de soep die al klaar was vorige week vrijdag, toch is uitgedeeld aan
diverse mensen. De soep kon opgehaald worden bij Carina. Ook ontving ze nog geld voor de
Vastenactie, € 17,50. Ook Janita bracht nog geld, ze had 3 van haar vaasjes met keramieken
bloemetjes verkocht en had beloofd € 5,- per vaasje voor de Vastenactie te doneren, dus kreeg
ik € 15,00. Heel mooi, ze heeft er nog meer.
Natuurlijk is het jammer dat het nu allemaal niet door gaat. Maar laten we ons niet
weerhouden om te besparen. Tenslotte is het nog steeds 40dagen- of Vastenactietijd. Deze
keer voor het project ‘dichtbij’.Dit jaar wordt door Schiedam en Vlaardingen geld bijeen
gebracht voor extra voorzieningen bij de schakelklassen van de Vlaardingse Openbare
Scholen (VOS). Taco van der Meer is leraar van een internationale schakelklas. Tevens is hij
permanent diaken en parochiaan van de Goede Herder. Dat wil zeggen dat hij gewijd is tot
permanent diaken en werkt hier in Vlaardingen in de Rooms Katholieke kerk. Hij heeft heel
veel verschillende nationaliteiten in de klas, zoals uit Polen, Bulgarije, Congo, Syrië, Albanië,

Portugal, Eritrea, enzovoort. Als ze op school komen, dan gaan ze naar een analyseklas, om
uit te zoeken welk niveau ze hebben en dan wordt eerst heel erg de nadruk gelegd om goed
Nederlands te leren. Daarna komen ze in uitstroomklassen en van daaruit gaan ze naar de
opleiding die voor hen geschikt is, VMBO, HAVO of MBO.
Het is heel belangrijk dat ze hun plek vinden in onze samenleving. TACO ZEGT: ZE
MOETEN HIER ECHT LANDEN. Ze zijn echt ontworteld. Ze zijn hun vertrouwde
omgeving kwijt, sommigen zijn alleen gekomen, anderen met ouder(s). Ze moeten ons land
echt leren kennen. Taco en zijn collega’s gaan dan met hen naar workshops in de
Vredesweek, naar een tentoonstelling in de bibliotheek, bijvoorbeeld in de week van de
uitreiking van de Geuzenpenning, naar de Tweede Kamer. Al deze activiteiten kosten geld.
Ook wordt naar hun toekomst gekeken. Ze nemen een kijkje bij verschillende beroepen. Ze
zijn, ondanks dat het ook gewone pubers zijn, erg gemotiveerd om naar school te gaan.
Sommigen hebben niet eens een fiets en komen dan lopend. Nu is er ook op de school een
fietsenwerkplaats waar oude fietsen opgeknapt worden. En daarmee zijn deze leerlingen weer
mee geholpen. Zowel met het leren hoe een fiets op te knappen, als van de fiets gebruik te
maken. U begrijpt dat dit een erg mooi doel dichtbij is van de Vastenactie.
Ik hoop dat u gewoon doorgaat met besparen, als tip kunnen we de vorige tips nog eens
toepassen. Geen lekkere drankjes, geen koek en snoep, geen vlees of geen wasdroger
gebruiken, of .......?
Hopelijk kunnen we aan het einde van de 40dagen- of Vastenactietijd uw bespaarde geld bij
elkaar brengen en hebben we dan toch weer een mooi bedrag bespaard. Ook hopen we nog
tijdens deze periode een keer Vastensoep met elkaar te eten en/of anders de Vreugdemaaltijd
na de Pasen te houden.
Allemaal veel succes en een goede 40dagen- of Vastenactietijd gewenst.
Marian Verhagen
Bijbelkring Het verhaal gaat
Gezien alle maatregelen rond het Corona virus zal de bijbelkring van dinsdag 24 maart in de
Rehobothkerk NIET doorgaan. We nemen ook hierin het zekere voor het onzekere. We zullen
de landelijke richtlijnen en adviezen ook hierin volgen. Wanneer de volgende kring zal zijn,
laten we afhangen van de maatregelen van de overheid.
Petra Nijboer
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.

