
Wijkberichten maandag 18 mei 2020

De gemeenschappelijke kerkdienst Centrum-West en Holy
Aanstaande zondag, 24 mei, draagt de naam ‘Exaudi’ (‘Hoor’) naar aanleiding van de Psalm
die klassiek bij deze zondag hoort: Psalm 27. De naam is ontleend aan vers 7. De andere naam
is  ‘Wezenzondag’:  de  belofte  die  Jezus  uitspreekt  in  Johannes  14  :  18,  dat  Hij  ons  niet
verweesd  zal  achterlaten,  maar  naar  ons  toe  komt.  Een  veelzeggend  woord  dus  na  zijn
afscheid van ons bij zijn hemelvaart en voordat de Geest over ons wordt uitgestort.

Het  beloftewoord  heeft  in  onze  dagen  een  extra  actualiteit:  hoeveel  mensen  voelen  zich
verweesd:  in  de  zorgcentra  waar  geen  bezoek  is  toegestaan,  al  begint  dat  hier  en  daar
mondjesmaat  toegelaten  te  worden;  alle  mensen  die  hun  sociale  contacten  ineens
teruggevallen zien tot telefoongesprekken; allen thuis in het gevoel zo ongeveer opgesloten te
zitten…

Een zondag met een extra lading. De dichter Sytze de Vries (geboren 1945) schrijft in zijn
bundel ‘Bij gelegenheid’ deel 1:

De liefde
die ons kent
en die ons noemt,
die sterk als de dood
ons vasthoudt,
is onder ons
belichaamd,
vlees geworden.

Zij bloeide op,
droeg goede vrucht
in Jezus Messias.
Zijn leven hebt Gij zelf
in hemels licht gezet,
opdat de glans daarvan
ons allen zou omstralen.

Laat ons dan niet
eenzaam en verweesd
elk onze weg
ten einde moeten gaan,
maar bewaar ons
bij elkaar
in de loofhut van uw vrede
om Zijnentwil.

De  digitale  kerkdienst  opgenomen  in  het  Kerkcentrum  Holy  en  is  ingevuld  door  een
voorbereidingsgroep.  U  kunt  deze  gemeenschappelijke  dienst  gewoon  weer  volgen  op
www.pknvlaardingenholy.nl of op www.centrumwest.nl. 

http://www.centrumwest.nl/
http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Ten slotte
In het licht van de bovenstaande woorden van Sytze de Vries houden wij elkaar vast: 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

Bloemen voor…
Joke de Zwart. Het zal niet vaak voorkomen, dat iemand een jubileum van 25 jaar diaken
mag vieren. Maar onze wijk mag zich gelukkig prijzen met iemand, die zich zoveel jaren, en
dan wel in het ambt, inzet voor de diaconie. Wij kennen Joke als een plichtsgetrouw persoon,
bij wie we altijd terecht kunnen voor informatie over zieken, ouderen, adressen en jubilarissen
en  nog  veel  meer.  Nooit  wordt  er  tevergeefs  een  beroep  gedaan  op  haar  kennis  en
medewerking.  Zij  heeft  heel  veel  vergaderingen,  in  de  wijk en bij  de Centrale  Diaconie,
bijgewoond. Hierbij toont zij steeds hoe betrokken en goed geïnformeerd zij   is. Ook als zij
soms een stapje terug moest doen, kon zij het niet laten een ieder op zijn verantwoordelijkheid
te blijven wijzen. De gedenkwaardige dag was 14 mei jongstleden. We hebben Joke namens
de kerkenraad en ook namens de wijkdiaconie een attentie aangeboden. Natuurlijk hadden we
de hele  gemeente  afgelopen zondag willen  trakteren  bij  de koffie,  maar  we leven in  een
bijzondere tijd, waarin dat nog niet mogelijk is. We hopen en bidden, dat we op een later
tijdstip dit goed kunnen maken. Namens de wijkdiaconie,

Jaap Kleijwegt

Een kaarsje branden voor......?
Afgelopen  woensdag  en  zaterdagmiddag  was  onze  kerk  open  om een  kaarsje  te  branden
voor..........wie je maar  belangrijk vindt,  om daar een kaarsje voor te branden. We kregen
reacties  van mensen:  ‘Wat fijn dat  we een kaarsje  kunnen branden,  dat  we even in  kerk
kunnen zijn.....’! Het is nog wel even wennen, maar  IEDEREEN is van harte welkom op
woensdag en zaterdagmiddag in de Rehobothkerk tussen 2 en 4 uur. Je kunt het gerust ook
doorgeven aan andere mensen, de buren, vrienden of familie. Heel graag zien we je dan ook
een keer in de kerk. Tot ziens,

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.


