Wijkberichten maandag 22 juni 2020
Zondag 28 juni zal de gezamenlijke viering met Holy worden uitgezonden die in de
Rehobothkerk zal worden opgenomen. Voorganger zal zijn Rob van Herwaarden.
Zomer
De zomer is begonnen, en dit jaar anders dan anders. Geen festivals, geen evenementen,
minder drukte (als het goed is) op terrassen en op de campings. Afstand tussen mensen. Nog
altijd een vreemde gewaarwording. Van de week fietste ik – wat sombertjes- langs een singel
toen zag ik het: een familie, knus bij elkaar, zich niet bewust van het feit dat deze tijd anders
is dan anders. Een zwanenpaar met hun jongen. Inmiddels geen kleine, wollige kuikentjes
meer, maar opgroeiende zwaantjes. Op gepaste afstand (niet vanwege Corona, maar omdat het
heel verstandig is om niet te dicht bij een zwanenfamilie te komen) heb ik naar het gezinnetje
staan kijken. Ik word blij van dieren, ik word blij van jong leven, maar vooral word ik blij als
ik zie dat er in deze tijd ook dingen gewoon wél doorgaan. Het was een mooi tafereeltje. Het
was fijn om er even letterlijk bij stil te staan. De natuur is prachtig! Het was fijn er even
aandacht voor te hebben. Aandacht hebben voor de kleine dingen de tch heel groot zijn. Laten
we dat blijven doen.
Petra Nijboer
Een kaarsje branden voor......?
Ja mensen deze week kan dat nog. Als we deze Onderweg lezen, wordt de beslissing
genomen. Gaan we door? Of toch maar niet. Het wordt ondanks Caronatijd ook vakantietijd.
Hopelijk komen aanstaande woensdagavond van 6 tot 8 uur of zaterdagmiddag tussen 2 en 4
uur nog veel mensen een kaarsje branden.
Volgende week kun je er meer over lezen.
Hartelijke groet van 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.

