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Elkaar missen
In januari 2015 overleed mijn vader. Hij was in de tachtig en zijn lichaam had het opgegeven
en ook de tekenen van geestelijke slijtage waren zichtbaar  aanwezig aan het worden. Het
laatste levensjaar verbleef hij daarom in een zorginstelling. Zijn sterven had dus niets tragisch,
maar was een moment van barmhartigheid dat hij niet verder hoefde. Mis ik hem? Eigenlijk
niet. Zijn aardse leven was voltooid en bij zijn overlijden hield ik zijn handen vast en ik kon
zelf voorgaan bij zijn crematie. Meer kostbaar kun je het niet hebben. Daarbij vooral: ik kom
hem met de grootste regelmaat bij mij thuis tegen. Op al die momenten dat ik mijzelf er op
betrap wanneer ik dezelfde  gebaren maak als  hij,  net  zulke opmerkingen maak als  hij  en
dezelfde soort humor vertoon. Niemand hoeft mij wijs te maken dat ik niet de zoon van mijn
vader zou zijn… (en alles wat ik van mijn moeder heb en op haar lijk, laat  ik hier maar
helemaal in het midden). Zo mis ik mijn vader dus niet. Toch zijn er die momenten dat ik mij
er ook betrap, dat ik hem dingen zou willen vragen of vertellen. In al zijn betrokkenheid heb
ik hem nooit kunnen vertellen dat ik predikant in Vlaardingen ben geworden, want toen was
hij  er  niet  meer.  Onlangs  was  er  een  televisie-uitzending  waar  onder  andere  de  Haagse
cabaretier Paul van Vliet vertelde hoe hij begin 1945 als jong en ondervoed jongetje uit het
hongerende Den Haag werd overgebracht naar Groningen. De tocht in het ruim van een schip
over  het  IJsselmeer,  de  reis  door  Zuidoost-Friesland  en  de  opvang  met  zijn  gastfamilie.
Kerkelijke  organisaties  hadden  deze  overbrenging  van  ondervoede  kinderen  mogelijk
gemaakt. Ik weet dat mijn vader en zijn oudere broer ook zo uit Haarlem naar familie op een
boerderij bij Witmarsum in Friesland zijn gegaan. Ik meen met een vrachtautootje op houtgas
via de noordrand van de Veluwe. Bij het luisteren naar Paul van Vliet op de TV merkte ik: ik
zou mijn  vader  wel  eens  willen  vragen hoe zíjn  reis  begin 1945 was geweest.  Op zulke
momenten mis ik hem dus wel eens.

Dat zal voor velen zeker herkenbaar zijn. Ik voel mij veel pijnlijker geraakt bij de berichten
over mensen in zorginstellingen, die geen bezoek mogen (mochten) ontvangen: er overlijden
mensen niet aan het coronavirus, maar aan totale vereenzaming. Dat is pas echt tragisch en
intriest en daar kan ik ook boosheid bij voelen. Tegelijk weet ik dat het nauwelijks anders kon
(kan). Het roept alle vragen op over het leven: de kwaliteit en de kwantiteit van de dagen die
wij  hebben,  het  gruwelijke  dilemma van medisch  noodzakelijke  bescherming en de bijna
totale verlatenheid. En wie geeft het sluitende antwoord?....

Het  is  duidelijk:  om elkaar  níet  te  missen  is  naast  geestelijke  juist  ook  de  lichamelijke
aanwezigheid  een vereiste.  Het  menselijke contact  voltrekt  zich in  het  elkaar  zien,  elkaar
spreken,  de  oogopslag  en  de  gezichtsuitdrukking,  heel  die  lichaamstaal,  waar  ook  de
aanraking van handdruk tot knuffelende omhelzing en een zoen deel van is. Díe aanwezigheid
van elkaar missen we en wordt steeds sterker gemist, ondanks de coronaversoepelingen die de
overheid steeds meer toestaat. De kerkdiensten via het beeldscherm gaan op zich meer dan
prima en wie niet over internet beschikt, kan ook heel goed terecht op de TV, maar meer en
meer hoor ik: we missen elkaar, als gemeenteleden, als goede bekenden bij de ontmoeting
rond de kerkdiensten in de kerk en bij de koffie. En ik zal eerlijk zeggen: ik mis iedereen ook!
Het werd al  even zo erg dat ik bepaalde namen nauwelijks of niet  meer  wist van trouwe
kerkgangers,  nu  de  ‘oefening’  daarin  bij  de  kerkdeur  na  de  dienst  al  meerdere  maanden
ontbreekt. Opnieuw: het is duidelijk dat een gemeenschap-zijn de geestelijke en lichamelijke
aanwezigheid vereist!



Uiterst verstandig, maar niettemin heel jammer dat de omstandigheden rond corona van ons
vragen dat dit  nog even duren zal.  Ook het zomerprogramma met de koffieochtenden,  de
lunches en de zangmiddagen gaat dit jaar niet door. Wij missen elkaar! Tegelijk geven wij
elkaar daarmee ook een heel groot compliment!: een van de allersterkste punten van onze
wijk is immers de gemeenschap die wij vormen in alle betrokkenheid op elkaar. Misschien –
en dik onderstreept dit ‘misschien’! – gaat het lukken om in de zomermaanden zo nu en dan
een  koffie-/theeontmoeting  te  organiseren,  bij  goed  weer  buiten  op  het  kerkplein,  met
inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Als het te realiseren zou zijn, hoort u natuurlijk
van hoe en wanneer.

En verder?: blijft u de gemeenschappelijke kerkdiensten van de wijken Holy en Centrum-
West  volgen  op  www.pknvlaardingenholy.nl en  www.centrumwest.nl waar  wij  onze
verbondenheid beleven: wij zien elkaar,  ik ben op het scherm te vinden en ik zie u in de
huiskamers en bij een enkeling zelfs de rol pepermunt liggen voor het computerscherm…

Houd dus vol en houd 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  en  van onze  gemeenschap!
Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Een kaarsje branden voor......?
Er is een beslissing gevallen. We gaan door!!!! Met elkaar zien we dat het in een behoefte
voorziet. Ook al heeft niet iedereen die behoefte. Wel gaat er iets veranderen. We stoppen op
de woensdag. Op woensdag, zowel ’s middags als begin van de avond komen er minder of
zelfs geen mensen. U bent nog steeds van harte welkom op de zaterdagmiddag tussen 2 en
4 uur.  Er ligt  ook een schrift  waar wat ingeschreven kan worden of u kunt vragen of er
gebeden kan worden voor wat of wie je maar wilt, tijdens de kerkdienstopname. Je moet dan
wel weten dat dit niet meer lukt de zondag na de zaterdag dat je het opgeschreven hebt. Dat
duurt een week. Want op zaterdag zijn de opnamen al klaar voor de volgende zondag.
In ieder geval tot gauw ziens en voor wie met vakantie gaan een hele fijne vakantie gewenst.
Voor de thuisblijvers: Kom eens langs om een kaarsje te branden voor......zeg het maar, of
houd het voor jezelf. Ben je zo’n thuisblijver dat je je huis niet uit kunt of uit wilt in deze tijd,
bel dan even naar het Centraal Telefonisch Meldpunt en vraag of degene die dienst heeft door
wil geven om een kaarsje te branden, voor jezelf of voor iemand voor wie het nodig is. Je
hoeft daar geen naam bij te zeggen, hoor. Hartelijke groeten van 

Hannie en Marian  

Wijkkas
In de maand juni werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening
werden twee giften ontvangen van € 20 en € 200. De opbrengst van het oud papier van de
maand mei is nog niet bekend. Alle gevers en medewerkers van het oud papier weer heel
hartelijk  bedankt.  Wederom zijn  twee  ontvangsten  die  bestemd  waren  voor  de  ‘collecte’
doorgestuurd naar de Diaconie. Een hartelijke groet,
 

Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

http://www.centrumwest.nl/
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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.


