Wijkberichten maandag 31 augustus 2020

Kerkdiensten
Met verlangen en vreugde is er naar uit gezien: de kerkdiensten in de Rehobothkerk weer
hervatten. Op 6 september gaat de kerk weer open voor de eerste zondagse eredienst en ik zal
daarin de voorganger zijn. Natuurlijk: het zal niet zoals het was toen wij half maart de kerk
moesten sluiten. Er zijn allerlei regels van kracht, die wij na moeten komen en wij doen dat
met volle overtuiging omdat het om niets minder gaat dan veiligheid voor de kerkgangers. U
hebt intussen van al die regels al eerder in het kerkblad en in de Nieuwsbrief kunnen lezen.
Onze voorzitter Bram van der Staaij zet verderop in dit wijkbericht alles ook nog eens op een
rij. Het wordt aanpassen en schikken: bedenken we dat alle regels niet door de overheid zijn
bedacht om ons dwars te zitten, maar juist in het belang van onze gezondheid! We gaan er dus
het beste maar mee om met enige humor en een kwinkslag, in de trant van het ijzersterke dat
Bram van der Staaij hieronder schrijft: u bent in de Rehobothkerk een stuk veiliger dan in
welke supermarkt ook!
Met vreugde kijken we ook terug: naar de digitale kerkdiensten, die gemeenschappelijk
diensten met de wijkgemeente Holy waren. Die samenwerking verliep vlekkeloos en het team
raakte steeds meer met elkaar vertrouwd en eigen. De vrijdagochtenden gingen de plaats
innemen van de zondagmorgens. In de laatste dienst – 30 augustus – heb ik maar de vrijheid
genomen om voor de zegen een dank uit te spreken: dank aan allen die deze vorm van
kerkdienst mogelijk hebben gemaakt: technici van beeld en geluid, musici van zangeressen,
zangers en organisten én al degenen die zo gastvrij ervoor zorgden dat alles piekfijn in orde
was en de koffie altijd lekker klaarstond. Hier meer dan van harte herhaald: ONTZETTEND
VEEL DANK VOOR AL DEZE INZET!
Nu dan de zesde september. Gemeentezang is niet toegestaan, maar op de oproep om
zangeressen en zangers is ruim gereageerd. Aanstaande zondag zullen wij genieten van een
kwartet! Neemt u wel uw Liedboek mee, want dan kunt u de teksten van de liederen
meelezen. De Schrift zullen wij openen bij Romeinen 12 : 9 – 21 en Matteüs 21 – 35. De orde
van de dienst houden wij voorlopig in dezelfde sobere vorm als bij de digitale diensten en er
zullen geen andere afkondigers en lectoren zijn dan de voorganger. Wij hopen, met hoeveel
aanpassingen ook, op een fijne en gezegende dienst!
Ontmoetingsmomenten
Ook op zondag 23 was het opnieuw een feest om elkaar met velen weer te ontmoeten en dat
met koffie en eigengebakken kokoskoeken! Het weer was wat twijfelachtig: droog en zo nu
en dan toch een bui. Dat heeft meerdere mensen thuisgehouden. Op zich klopte de oudere
aankondiging dat bij slecht weer de ontmoeting een week zou opschuiven (het was op 30
augustus nog veel slechter weer…), maar recenter kwam al zoveel in beeld om de kerk weer
te openen op zondag 6 september, dat de koffie gewoon geschonken en gedronken werd, maar
spontaan werd daar door de gastdames en gastheren de kerkzaal voor ingericht. Zo haalt de
nieuwere praktijk een wat ouder wijkbericht dan toch in. In de kerkenraad is afgesproken om
de koffieontmoetingen voort te zetten, mogelijk op 13 en/of 20 september na de kerkdienst en
dan bij voorkeur op het plein buiten. Alle veiligheidsregels blijven dan natuurlijk gewoon
gelden.
Overleden

Op zondag 26 juli, op de leeftijd van 93 jaar, is overleden de heer Pieter Johannes Mostert, zo
vertelde ons de overlijdensadvertentie in ‘Groot Vlaardingen’. Hij woonde in de Blois van
Treslongflat. Elke zondag nam hij zijn vaste plaats in de Rehobothkerk in en hij was met zijn
vrouw trouw lid van de bijbelgroep, de Bloiskring. Totdat dit niet meer ging. Hij verlangde
herenigd te worden met zijn vrouw, die in 2017 overleed. Kort voordat de persoonlijke
huisbezoeken niet meer mogelijk werden, bezocht ik hem en na half maart nog een enkele
keer telefonisch. Piet Mostert voelde zich veilig in zijn geloof: als militair in Indië in de
veertiger jaren en in zijn werk als chauffeur van een touringcar, waarmee hij heel Europa
doorkruist heeft. Zijn uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Op zondag 16 augustus, op de leeftijd van 84 jaar, is overleden de heer Pieter Johannes van
Gijn. Met zijn vrouw woonde hij aan de Groeneweg. Hele trouwe en betrokken leden van de
wijkgemeente, die veel werk verzet hebben. Hun huwelijk van meer dan 60 jaar werd
gezegend met drie kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hele donkere dagen beleefden zij
toen kortgeleden hun zoon Erik heel onverwacht overleed. De gezondheid van Piet van Gijn
kreeg steeds meer complicaties en herstel bleek uiteindelijk niet meer mogelijk. Hij had er
heel veel moeite mee niet meer te kunnen wat hij wou. Perfectionist als hij was, maakte hem
dat niet altijd tot mens met wie gemakkelijk was om te gaan, al zag hij dat zelf niet. Een
joviale man, die tegelijk ook ‘brompot’ genoemd werd. De uitvaart was op vrijdag 21
augustus in de aula van de begraafplaat Holy. Daar lazen wij Psalm 121 en de trouwtekst uit
1959: de Bruiloft in Kana (Johannes 2). Kinderen spraken persoonlijke woorden en een
kleindochter las een liefdevol getoonzet gedicht. Muziek kwam tot klinken, waaronder zijn
lievelingslied ‘Abba, Vader,’ (Lied 886). Daarna hebben wij hem begraven.
Op maandag 17 augustus overleed de heer Maarten Tol. Hij was 75 jaar oud en woonde sinds
enkele maanden aan de Claudius Civilislaan. Hij was altijd heel actief in de toenmalige
Ichthuskerk en is daar ook vele diaken van onze gemeente geweest. Later in de Rehobothkerk
zette hij zich maandelijks in voor de schrijfactie van brieven voor Amnesty International. Na
het overlijden van zijn vrouw in 2014 trok hij zich steeds meer terug, ook uit de
kerkgemeenschap. Wij hebben elkaar een enkele maal kort ontmoet, maar zijn helaas toch
eigenlijk onbekenden voor elkaar gebleven. De uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Op zaterdag 22 augustus overleed de heer Frederik van der Sloot. Hij was 77 jaar oud en
woonde met zijn vrouw Aly aan de Abel Tasmanlaan. In 1965 kwamen zij uit Nijkerk naar
Vlaardingen. In dat jaar getrouwd; Fred was werkzaam bij de politie, waarmee hij in de
traditie stond van zijn vader en grootvader, een traditie voortgezet in een van de beide
dochters, waarmee hun huwelijk gezegend werd. Aly en Fred hebben zich altijd enorm
ingezet voor de medemens. Naast het beroepswerk als politieman, ook in vele kerkelijke en
sociale activiteiten. Fred was ouderling in de Rehobothkerk, lid van de beroepingscommissie
– daar liggen onze eerste contacten met elkaar – en de vakbond van politiemensen, naast
noodopvang en voedselbank. Hij is dan ook koninklijk onderscheiden in de Orde van OranjeNassau. Zoals Fred stond voor zijn mensen, zijn gezin voorop, zo stond hij ook voor zijn
dieren; tot nog niet zo lang geleden had hij schapen, die je in het land kon zien als je over de
A20 richting Masssluis reed. Het deed pijn toen hij daarmee moest stoppen, want zijn
gezondheid nam steeds meer af, en hij vertelde het opgeven van zijn schapen met emotie. Die
stille en rustige man, die nergens mee te koop liep, maar die er wel met veel wijsheid en
gevoel voor allen was. De uitvaartdienst vond op 27 augustus plaats in de Rehobothkerk,

waarmee die kerk sinds half maart ook weer voor het eerst voor de eredienst gebruikt werd.
De trouwtekst uit 1965 stond centraal: ‘Heden moet Ik in uw huis vertoeven’ (Lucas 19 : 5) en
natuurlijk lazen wij ook Psalm 23. Een van de beide kleindochters, Lisanne, zong en de
organist speelde de liederen, zoals bij het verlaten van de kerk Lied 416. Indrukwekkend was
een erewacht van politiemensen bij aankomst bij de kerk en die bij het vertrek als ere-escorte
met de auto meeliepen tot in de Billitonlaan. In de kleine familiekring hebben wij Fred
begraven op de begraafplaats Holy.
Hun nagedachtenis zij tot zegen!
Bereikbaar
Onlangs ontdekte ik opnieuw dat een gemeentelid ‘spoorloos’ was. Dat is jammer en
vervelend, want dat gemeentelid hoort dan ook niets vanuit de kerkgemeenschap. Maakt u van
e-mail en telefoon goed gebruik om dingen door te geven: leuke en minder leuke, van
ziekenhuisopname tot het weer thuis komen daarvan en noem maar op. Maak uzelf niet
spoorloos, want dan wordt het heel lastig om actie naar u te ondernemen. Om weer de tijd te
noemen waarop ik het meest thuis ben: maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 13.30
uur maakt u de meeste kans. In negen van de tien keer ben ik er dan. Op andere tijden kunt u
het natuurlijk ook gewoon proberen, maar dit is even een handvat. En bovenal: er is het
Telefonisch Meldpunt van onze wijk: helemaal onderaan staan elke keer de gegevens. Een
onvolprezen hulp om contact te leggen! Want wanneer niets bekend is, gebeurt er nu eenmaal
ook niets en zijn we elkaar misschien wel aan het teleurstellen…. Dat heeft de voorkeur toch
niet; dus helpen we elkaar voort in het houden van contact!
Ten slotte
Nu kunnen we zeggen: tot de eerstvolgende persoonlijke ontmoeting! Verder blijft deze
aansporing natuurlijk volop van kracht: houd 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 en
kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap!
Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Elisabeth Maria Warnaar – van Everdingen
Zaterdag 8 augustus is in de leeftijd van 90 jaar Bep Warnaar – van Everdingen overleden.
Met haar man en 4 kinderen kwam zij in 1976 in de Struykstraat wonen. Trouw leefden zij
mee met de kerkelijke gemeente rond de Maranathakerk, later de Pnielkerk en de laatste 20
jaren behoorde zij bij wijkgemeente Centrum-West. Zij was een moeder die met trouw en
toewijding zorgde voor haar gezin.
In maart 1996 overleed haar man en brak voor haar een periode aan waarin zij zich ongemerkt
steeds meer terugtrok. Beginnende doofheid speelde haar daarbij al parten en vanaf 2015
werd zij bovendien gehinderd door heupproblemen en kwam zij niet of nauwelijks meer
buiten. Zo verdween zij in de loop van de tijd stilletjes uit het gezichtsveld van de vierende
gemeente.
Het laatste jaar werd zij verpleegd in DrieMaasStede te Schiedam. In kleine familiekring heeft
vrijdag 14 augustus de uitvaart op begraafplaats Holy plaatsgevonden na een dienst van
Woord en gebed waarin wij luisterden naar de woorden uit Psalm 23: ‘De Heer is mijn
Herder’ en Jezus’ woord uit het evangelie: ‘Ik ben de Goede herder!’ Moge Hij zich
ontfermen met Zijn troost en liefde over haar kinderen en kleinkinderen!
Ds. Hans Mast
Hervatting kerkdiensten

Beste gemeenteleden,
Wat heerlijk dat we na een half jaar weer eindelijk kerkdiensten kunnen gaan houden in onze
Rehobothkerk. Zij het wel met beperkingen. U hebt daarvan al kunnen lezen in de vorige
Onderweg en in de digitale nieuwsbrief.
U moet zich aanmelden voor de dienst bij onze scriba Lenie de Boer (dit geldt dus voor iedere
zondag!). U wordt op het plein ontvangen, gecheckt of u op de lijst staat en gevraagd of geen
ziekteverschijnselen heeft en u kunt uw handen desinfecteren. Vervolgens wordt u naar uw
stoel gebracht. De stoelen zijn zodanig neergezet dat zij twee aan twee op 1,5 meter staan. Dit
betekent dat de stoel, waarop u al jaren gewend bent te gaan zitten, niet meer bestaat. U krijgt
een stoel toegewezen om te voorkomen dat iedereen alsnog langs elkaar heen gaat lopen. En
dat is best wel vervelend, maar dit doen we niet zomaar. We volgen het protocol van de PKN
wat is gerelateerd aan de regels van het RIVM. Maar waar gaat het nu eigenlijk om, of we op
onze stoel zitten of dat we weer samen kunnen komen rond het woord van God. Ik denk dat
het laatste toch het belangrijkste is. Daarnaast doen we dit wel voor de veiligheid van ons
allemaal. We kunnen gecontroleerd worden en als we de regels niet gevolgd hebben volgt
sluiting. Dat willen we te allen tijde voorkomen. Wel houden we rekening met gemeenteleden
met een slecht gehoor, zij moeten dit bij opgave aangeven en zij krijgen een stoel waarop zij
de dienst goed kunnen volgen.
Ook kunnen we nog niet zingen. We hebben gelukkig een negental mensen bereid gevonden
die bij toerbeurt per tweetal de liederen zingen. Wel is het zo dat we ventilatie hebben in de
kerk hebben waardoor gezang mogelijk wordt. We moeten alleen nog onderzoeken wat de
capaciteit is. Die capaciteit bepaalt met hoeveel mensen tegelijk er gezongen mag worden.
Voorlopig starten we zonder gemeentezang totdat we de ventilatie goed onderzocht hebben.
Al met al best wel wat gedoe, maar ik ben ervan overtuigd dat door de maatregelen die we
hebben genomen, u in onze kerk veiliger bent dan in welke supermarkt dan ook. Mocht u toch
nog angst hebben om naar de kerk te komen, respecteren we dit uiteraard. Alleen hebben we
geen alternatief. Wijk Holy start met livestream waardoor er geen opnames meer in onze kerk
worden gemaakt. Ook wij gaan onderzoeken of livestream voor ons mogelijk is zowel qua
techniek, qua bediening maar nog belangrijker qua kosten. Gemeenteleden die niet naar de
kerk kunnen komen zijn dus op korte termijn afhankelijk van diensten die door de diverse
televisiekanalen worden verzorgd.
Dit is voorlopig het ‘nieuwe normaal’. Lastig maar ik denk dat als we vier of vijf weken
verder zijn dat we ook hieraan weer gewend zijn. Laten we vertrouwen in de toekomst
hebben, maar vooral vertrouwen in Hem die ons dierbaar is.
Bram van der Staaij
Kerkenraad
Ook dit jaar zijn er weer enkele kerkenraadsleden aftredend en herkiesbaar. Dit zijn de
ouderlingen Maaike Vis en Ilma Frederiks. Zij zijn bereid een volgend termijn te willen
aanvaarden en zullen worden herbevestigd.
Evenals Marian Verhagen die ook aftredend is als diaken en een volgende ambtstermijn wil
aanvaarden.
Bram van der Staaij treedt af als diaken maar zal worden bevestigd tot ouderling met
bijzondere opdracht.
Daarnaast is Leen Hokke bereid gevonden ouderling-kerkrentmeester te worden en zal dan
ook in deze functie worden bevestigd.
We zijn dankbaar en blij dat we op deze manier weer met elkaar verder mogen met ons werk
in de kerk/wijk.
De bevestiging zal plaatsvinden zondag 13 september om 10.00 uur in de Rehobothkerk.

Lenie de Boer-Keijzer
Een kaarsje branden voor......?
Vanaf begin mei was het mogelijk om: ‘Een kaarsje te branden voor.......’, vul het zelf maar in
voor wie. In het begin was het twee keer per week mogelijk, op woensdag- en
zaterdagmiddag. We hebben ook nog even woensdagavond geprobeerd. Uiteindelijk gingen
we alleen zaterdagmiddag open. Het is niet, nooit druk geweest. Maar er kwamen toch
mensen. Er waren mensen die het heel fijn vonden dat deze mogelijkheid er was. Nu gaat de
kerk weer open voor vieringen, we gaan stoppen met ‘Een kaarsje branden voor......’
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken, die het ‘kaarsje branden voor......’
mogelijk gemaakt hebben. Zij hebben een aantal keren een vrije zaterdagmiddag of
woensdagmiddag of -avond in de kerk zitten wachten, of er iemand kwam. We hebben heel
vaak teruggevraagd hoeveel mensen er geweest waren en het woord: ‘Geen’ hebben we
zelden gehoord.
Misschien volgend jaar weer? Laat het ons weten. Voor nu is het gestopt. We komen elkaar
weer in de kerk tegen, hopen we. Een goede tijd toegewenst!
Hannie en Marian
Wijkkas
In de maanden juli en augustus werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de
bankrekening werd een gift ontvangen van € 60, die als volgt is verdeeld: wijkdiaconie € 20,
bijdrage CD € 20 (eveneens wijkdiaconie) en € 20 voor de wijkkas.
Via Adri van Vliet werd tweemaal een gift van € 5 ontvangen. Via Joop Immerzeel en Joke de
Zwart werden twee giften van € 20 ontvangen. Via ds. Paap werd een gift van € 10
ontvangen. De opbrengst van het oud papier van de maanden mei, juni en juli bedroegen
respectievelijk € 46,64 (1,5 ton), € 93,37 (2,94 ton) en € 49,55 (1,56 ton). Alle gevers en
medewerkers van het oud papier weer heel hartelijk bedankt.
Wederom is een ontvangst die bestemd was voor de ‘collecte’ 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.

