
Wijkberichten maandag 11 mei 2020

De gemeenschappelijke kerkdiensten Centrum-West en Holy
Komende zondag, 17 mei, wordt de digitale kerkdienst opgenomen in het Kerkcentrum Holy.
U kunt deze gemeenschappelijke dienst gewoon weer volgen op www.pknvlaardingenholy.nl
of op www.centrumwest.nl. Het is zondag ‘Rogate’, ‘Bidt’

Op Hemelvaartsdag,  21 mei,  zal  de dienst weer uit  de Rehobothkerk komen en zal  ik de
voorganger zijn. Wij zullen dan de Schrift openen bij Handelingen 1 : 1 – 11 en Lucas 24 : 44
– 53. De bekende weg via de websites en u gaat thuis naar de kerk.

De Duitse kerklieddichter Jochen Klepper (1903 – 1942) schreef een lied bij Hemelvaartsdag,
met als leidraad Psalm 47, de klassieke Psalm voor die dag. Het is te vinden in ‘Het licht
breekt door de wolken’, liederen vertaald door Titia Lindeboom. Klepper dichtte het op 6 mei
1940 in onzekere en duistere tijden; op Hemelvaartsdag schrijft hij in zijn dagboek (‘Onder de
schaduw van Uw vleugels’) dat hij het gerucht gehoord had, dat lichamelijk- en verstandelijk
gehandicapten uit hun inrichtingen zijn weggehaald en vermoord.

Onder bazuingeschal
en jubelende tonen
stijgt God ten hemel op,
waar Hij voorgoed zal tronen,
die Koning, onze Heer.

Lofzing de Heer, je God!
Wij zullen eeuwig leven!
Hoe ook de wereld spot;
de Heer is hoog verheven.
De satan tuimelt neer!

Hij heerst in heelrijkheid!
geen graf hield Hem gevangen
en in zijn majesteit
blijft Hij naar jou verlangen.
Jouw leven neemt een keer!

Al dreigt de duisternis,
zijn Licht doet ons weer hopen.
Door Hem, die luister is,
staat nu de hemel open.
Wij zingen voor de Heer!

Goede en gezegende diensten wensen wij elkaar toe!

Hoe het verder gaat met de kerkdiensten? U hebt vast en zeker de persconferentie van de
regering op woensdag 6 mei op de televisie gevolgd. Daarin de mededeling dat het per 1 juli
weer toegestaan zal zijn bijeenkomsten tot maximaal 100 personen te beleggen, ook voor de
kerken. Dat betekent niet dat op de eerste zondag van juli de Rehobothkerk weer net zo zal
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openen  als  tot  begin  maart;  rekenen  wij  ons  niet  te  snel  te  rijk!  De  maatregelen  van
anderhalve meter tussenruimte blijven immers van kracht. Wanneer ook de kerk weer open
zal gaan voor de diensten, zal er heel wat georganiseer nodig zijn: de indeling van de stoelen
vanwege de tussenruimte,  de verkeersstroom bij  binnenkomen en uitgaan (de kerkgangers
komen  nooit  in  één  keer  binnen,  maar  willen  er  wél  altijd  graag  in  één  keer  uit…).  De
kerkenraad gaat zich bezinnen hoe dat allemaal zou moeten gaan en richt zich ook naar het
hoe en wat van de andere drie Vlaardingse kerkgebouwen. De toekomstige openstelling van
de kerk kan dus heel wel een stuk verder in de tijd zijn dan 1 juli en laten wij er op bedacht
zijn, dat het dan heel anders zal zijn dan wij gewend waren voor de coronacrisis. Natuurlijk
wordt u steeds tijdig en goed geïnformeerd.

Ten slotte
Wij verliezen elkaar niet uit het oog: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden
en  in  het  zorgen  voor  elkaar.  De  telefoon,  de  e-mail,  kaarten  en  de  opnames  van  de
kerkdiensten: het zijn allemaal momenten van verbondenheid! Allerbeste wensen en hartelijke
groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Een kaarsje branden voor......?
Er is een grote behoefte om in een kerk een kaarsje te branden. Voor wie? Voor je partner, je
vader, moeder, kind, vriend, vriendin, jezelf of....... vul zelf maar in. Kerken zijn in deze tijd
niet open. Onze kerk is eigenlijk, buiten de zondagen, bijna nooit open.
Maar nu willen we 2x per week de mogelijkheid bieden om een kaarsje aan te steken. De
Kaarsenboom staat in de kerk en als we ons aan de afstandregels houden, dan kan dat best.
Woensdagmiddag 13 mei tussen 2 en 4 uur gaan we beginnen. Deze Onderweg is dan nog niet
uitgekomen, dus dan hopen we, dat mensen op de open deur afkomen. Zaterdag 16 mei tussen
2  en  4  uur  zijn  we  weer  open.  U  bent  van  harte  welkom.  Neem ook  iemand  mee,  we
ontvangen niet  alleen  gemeenteleden.  Iedereen  die  dat  wil,  kan  in  onze  kerk  een  kaarsje
branden. Probeer niet allemaal gelijk te komen en als het (te) druk is, kom dan op een ander
tijdstip terug, of neem de tijd en houdt zeker de voorgeschreven afstand. En zo steeds verder
op elke woensdag- en zaterdagmiddag.
Als je, nadat je een kaars gebrand hebt, denkt: ik heb ook wel een keer een middagje tijd om
in de kerk te zitten om mensen te ontvangen en door te verwijzen naar de Kaarsenboom, laat
het dan weten. Geef het direct door aan de medewerkers die er nu staan of bel of mail en we
zetten je op het rooster. Bel 0620379649 of mail  marian.verhagen@post.com of bel Hannie
0626931241 of h.baauw@upcmail.nl

Hannie en Marian

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.
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