
Wijkberichten maandag 8 juni 2020

Zondag 14 juni zal de gezamenlijke viering met Holy worden uitgezonden die de vrijdag 
ervoor in de Rehobothkerk zal worden opgenomen. Voorganger zal zijn ds. Wim Barendrecht 
uit Maassluis. 

Bericht vanuit de kerkenraad
Zoals u wellicht hebt gehoord mogen vanuit de overheid de kerken weer beperkt open.  Per 1 
juni met maximaal 30 personen en per 1 juli met maximaal 100 personen, steeds met de 
voorgeschreven ruimte tussen de aanwezigen.
Afgelopen week is de kerkenraad voor het eerst sinds het sluiten van de kerken bij elkaar 
gekomen met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.  Daar hebben wij besproken 
of wij het als kerkenraad verantwoord vinden om de kerk weer voor de eredienst open te 
stellen. De kerkenraad is unaniem in het gevoel dat we daarin uiterst voorzichtig moeten zijn. 
We hebben te maken met over het algemeen oudere gemeenteleden die tot de risicogroep 
behoren.  Daar komt bij dat er niet gezongen mag worden, omdat juist dit in het verleden 
geleid heeft tot veel besmettingen.  En er wordt steeds meer aangegeven door deskundigen dat
met veel mensen samenkomen in een ruimte waar niet goed geventileerd kan worden    (en dat
is in kerkzalen aan de orde) besmettingsgevaar op de loer ligt.  Daarom vindt de kerkenraad 
het onverantwoord nu, op welke manier dan ook, weer kerkdiensten te gaan houden. We 
wachten af wat het resultaat is van de versoepelingen van nu en de komende weken en op 
basis daarvan te kijken of en hoe we per 1 september verder gaan. 
Wel hopen we dat we de samenwerking met Holy rondom digitale diensten, welke uitstekend 
verloopt, kunnen voortzetten tot 1 september. Dat zullen we met hen overleggen. Op het 
moment dat er meer duidelijk is, zullen we u hierover informeren.
Het moderamen

Wij gedenken Klaas van der Windt (overleden op 24 mei, 91 jaar, Graaf Walramlaan 158). 
Hij werd geboren in Vlaardingen en al jong leerde hij Co kennen met wie hij trouwde. Hij 
was een technische man, werd timmerman en later opzichter. Tot hun grote verdriet kwamen 
er geen kinderen, maar ze genoten wel van andere kinderen in de familie. Hij was een 
betrokken en gulle oom. Hij was een zorgzaam mens, sociaal, attent, meelevend en dankbaar. 
Hij was een man van  vaste patronen. Hij was zeer georganiseerd. Hij kon heel uitgesproken 
zijn, maar vooral was het een lieve man. Hij hield van gezelligheid en kneuterigheid. Dat 
bleef zo tot op het laatst. Ook bleef hij zeer helder van geest. Toen Co na haar beroerte veel 
niet meer kon, zorgde hij voor alles, toen nog in de Columbusstraat. Uiteindelijk kwam ze in 
het Zonnehuis en toen in Drieën-Huysen- Zuid. Hij was blij met zijn eigen verhuizing naar de 
Graaf Walramlaan, zo was hij dichter bij haar en kon hij haar zo veel bezoeken als hij wilde. 
Hij kwam bijna dagelijks. Dat dit niet meer kon de laatste weken door de Corona maatregelen,
dat was hartverscheurend erg. Ook al was hij blij dat zijn Co in goede handen was. En toen 
kwam de klap van zijn eigen ernstig en ongeneeslijk ziek-zijn. Veel kracht haalde hij uit 
psalm 23.  Hij mocht verhuizen naar de kamer van zijn vrouw. Veel sneller dan verwacht is 
hij overleden. Zijn afscheid was vrijdag 29 mei op Holy. Hij zal erg gemist worden en we 
wensen zijn vrouw en andere naasten Gods kracht en liefde toe. 
Petra Nijboer

Een kaarsje branden voor......?



Het is nu al een paar weken mogelijk een kaarsje te branden, voor wie je maar wilt, zelfs voor 
jezelf. Ook kun je gewoon even op een stoel in de kerk zitten en even op je laten inwerken in 
welke rare tijd we nu leven. Weet je dat je het ook kunt doorgeven aan buren, vrienden, 
familie of andere bekenden dat deze mogelijkheid er is. 
Er kwam ook iemand, die zei: “Wat leuk, ik zie dat de kerk open is, mag ik eens binnen 
kijken?”, ze brandde een kaarsje en toen ze weg ging, bedankte ze nog speciaal dat deze 
mogelijkheid geboden werd.
Bij mijn weten is er niemand 2x gekomen, maar dat mag ook hoor!
Mocht u komen om wat in het boekje te schrijven, bijvoorbeeld als u wilt dat er voor uzelf of 
iemand die u kent gebeden gaat worden. Bedenk dat dan op of voor woensdag, want 
zaterdagmorgen wordt tijdens deze coronatijd, de dienst al opgenomen, dus dan wordt het pas 
een week later. 
We zijn heel blij dat een aantal vrijwilligers het mogelijk maakt om een kaarsje te branden. 
De tijden dat de kerk open is, zijn woensdagavond van 6 – 8 uur en zaterdagmiddag van 2 tot 
4 uur.
Wie weet tot ziens bij de Kaarsenboom en blijf gezond.
Hannie en Marian

Wijkkas verantwoording
In de maand mei werden de volgende bedragen ontvangen.
Ook deze maand is er weer een bijzondere vermelding. Via Petra Nijboer werd een gift 
ontvangen van € 1.000 van een zeer gulle gever. Vanzelfsprekend zijn wij deze gever hier 
zeer dankbaar voor.
De opbrengst van het oud papier van de maand april bedroeg € 50,18 (1,58 ton) 
Alle medewerkers van het oud papier weer heel hartelijk bedankt.
Twee ontvangsten die bestemd waren voor de “collecte” zijn doorgestuurd naar de Diaconie.

Een hartelijke groet,
 
Paul Faas
Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

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.


