
Wijkberichten  maandag 7 september 2020

Kerkdiensten 
Aanstaande zondag wordt toch wel wat bijzonder. Het was op 6 september al geweldig fijn
dat  we  weer  een  zondagse  eredienst  konden  houden;  hoe  anders  en  aangepast  ook:  we
ontmoetten elkaar weer en kwamen weer samen in ons kerkgebouw. Een eerste stap op weg
naar wat hopelijk weer het ‘vroegere normaal’ kan worden.

Op de 13de september passen we de dingen nog weer wat meer aan. We volgen de liturgie van
het ochtendgebed: de diensten mogen namelijk ook weer niet te lang gaan duren en wij zullen
ambtsdragers  herbevestigen  en  bevestigen  en  de  nieuwe  kerkelijk  werker  in  zijn  dienst
bevestigen. Dat zijn vreugdevolle dingen in de gemeente: fijn dat er steeds weer mensen in
ons midden zijn, die zich ook op deze manier willen inzetten voor onze wijk! Hun namen zijn
in het vorige wijkbericht al genoemd, maar hier nog even herhaald: de  ouderlingen Maaike
Vis en Ilma Frederiks zullen worden herbevestigd, evenals Marian Verhagen als diaken. Bram
van der Staaij treedt af als diaken, en wordt bevestigd tot ouderling met bijzondere opdracht.
Leen  Hokke  zal  bevestigd  worden als  ouderling-kerkrentmeester.  Zij  zijn  allen  natuurlijk
goede en trouwe bekenden in de Rehobothkerk.

Kerkelijk werker Bart Starreveld zal in zijn bediening als kerkelijk werker bevestigd worden.
Enkele wijkberichten terug hebben wij hem al van harte welkom geheten en hij is sinds 1
september al met zijn werkzaamheden begonnen. Hopelijk vindt ook hij snel zijn weg en zijn
‘thuis’ in onze wijkgemeente!

Tegelijk is komende zondag ook een afscheid. Altijd wat naar om te nemen, vooral als je het
zo goed hebt gehad met elkaar (!). Petra Nijboer gaat voor haar volledige werktijd naar de
wijkgemeente Holy. Daar hebben we ons al een hele poos op kunnen voorbereiden. Het is
voor ons heel jammer, maar voor Petra ook weer heel goed: in twee wijkgemeentes werken is
veel dingen dubbelop hebben en soms het probleem hoe alles aan te pakken als er van twee
kanten aan je getrokken wordt. Dan geeft meer overzichtelijkheid ook meer rust en blijft je
werk wat gemakkelijker te hanteren. Niettemin: heel jammer voor ons, want we hadden een
hechte band met Petra, als pastor en als directe collega! Heel veel dank daarvoor! en dat
zullen we in de dienst van zondagmorgen ook zeker herhalen en onderstrepen! En die band
die we hadden, hebben we ook en houden we ook na haar afscheid, alleen even wat anders!

Ten slotte
Vergeet u niet dat u zich voor élke kerkdienst even aan moet melden bij onze scriba Lenie de
Boer  (010–4340176  of  per  e-mail  jenmdeboer@hetnet.nl);  mochten  we  een  keer  het
maximum aantal  toegestane kerkgangers al gehaald hebben, dan komt u bovenaan de lijst
voor de zondag direct er na.
Graag tot de eerstvolgende persoonlijke ontmoeting! En ik blijf deze aansporing natuurlijk
herhalen: 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

Met gemengde gevoelens…
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leef ik toe naar aanstaande zondag, de zondag dat ik dan echt afscheid ga nemen van de
wijkgemeente… We hebben een lange tijd gekregen om aan het idee te wennen, u en ik. In
januari werd zowel in Holy als bij ons verteld dat ik voor 100% van mijn werktijd naar Holy
zou gaan en dat er een opvolger zou worden gezocht voor de uren die door mijn vertrek uit
centrum-west vacant zouden worden. Door de bizarre Corona tijd heeft dat proces vertraging
opgelopen. Als je bijna tien en een half jaar in een wijk werkt (en dan heb ik daar nog niet de
vijf jaar die ik eerder al in de Ichthuswijk had gewerkt bij opgeteld), dan is het ook wel fijn
als je een wat langere afbouwperiode mag hebben, al is de reden daarvoor even akelig als
onwerkelijk; dat ongrijpbare virus. 
Afgelopen week was ik voor het laatst bij de kerkenraadsvergadering en ik ben bezig met wat
laatste dingen en de overdracht voor Bart die uw pastor wordt naast Nico. Fijn dat er geen
‘gat’ valt, fijn dat hij op uw pad is gekomen. Het was goed om hem te ontmoeten! 
Het wordt tijd dat onze wegen gaan scheiden. Want het is niet voor niets dat ik die moeilijke
beslissing heb genomen toen ik werd gevraagd door Holy.  Heel lang heb ik het met  veel
plezier volgehouden, maar het werd veel. Het is goed dat het nu gaat gebeuren, maar het valt
me zwaar dat gevoelens om voorrang vechten: aan de ene kant de blijdschap om me volledig
te kunnen wijden aan de wijk Holy waar ik me nét zo verbonden mee weet als met u. Aan de
andere het verdriet om het loslaten van de wijk waar mijn hart al zo lang óók ligt. 
Ik wil u en jou bedanken voor de liefdevolle verbondenheid die ik al die jaren heb mogen
ervaren. 
Alles is anders in deze tijd. Het afscheid zal ook anders zijn dan we ooit in januari konden
bedenken. Geen laatste ‘bijbelkring’, wat ik echt heel jammer vind, geen koffie met lekkers na
de dienst zondag, geen handen of knuffels. Het is niet anders. Wat ben ik dankbaar dat er in
elk geval toch weer een fysieke dienst mogelijk is, waarin ik afscheid mag nemen en Bart
wordt voorgesteld.
Ik ga de wijkgemeente als pastor wel écht loslaten. Dat betekent dat ik geen pastoraat meer
doe. Het is goed dat dit duidelijk is zowel voor u als voor mij. Het is ook goed dat ik Bart en
Nico daarin niet voor de voeten loop. Dat betekent natuurlijk niet dat wij elkaar ooit meer
zullen zien, maar het wordt wel anders. 
U en ik, we raken elkaar echt niet helemaal uit het oog, maar één ding is nóg belangrijker: U
raakt zéker niet uit mijn hart. 

Petra Nijboer 

Wij  gedenken  Elizabeth  van  Rijn-Taal (86  jaar,  Marnixlaan  457,  overleden  op  30
augustus). Opgegroeid in een fijn gezin trouwde ze met Siem. Zij waren elkaars grote liefde
en ze kregen drie  kinderen.  Haar  gezin was alles,  ze paarde strikte  regels  aan liefdevolle
geborgenheid. Met haar familie was ze hecht. Bep van Rijn was een liefdevolle, intelligente,
sterke en belangstellende vrouw met een brede interesse en gevoel voor humor. Iemand die
nadacht over de dingen, maar die niet  zo makkelijk haar gevoelens uitte. Ingetogen, maar
betrokken  was  ze.   Geloof  en  kerk  waren  belangrijk,  haar  betrokkenheid  bij  het  joodse
leerhuis jaren teug waren voor haar van grote betekenis. Ze is toen ook in Israël geweest.
Ondanks dat het meegekregen traditionele, wat veroordelende geloof veranderd was, had ze
nog altijd een groot Godsvertrouwen. 
Ze was zeer zorgzaam voor haar Siem toen hij kwetsbaar werd. Zijn overlijden eind 2010
betekende een groot gemis. Lange tijd was ze nog heel zelfstandig, maar het laatste jaar werd
ze zelf kwetsbaar en was ze almaar aan het inleveren. Dat was moeilijk voor haar. Ze verbleef
de laatste periode in het Zonnehuis na een lichte beroerte, maar  de zware die volgde werd
haar helaas fataal. Omringd door liefde is ze in alle rust overleden. Op 4 september was het
afscheid op Holy en hebben we haar te ruste gekegd bij haar geliefde Siem. Dat zij die haar nu



zo  missen omdat ze van haar houden de troostrijke Liefde mogen ervaren van de Eeuwige die
nooit loslaat.

Petra Nijboer

Bedankt
Lieve gemeente,
afgelopen zondag ontvingen we de bloemen uit de zondagse eredienst. (de eerst sinds maart
weer met elkaar in de Rehobothkerk) Een prachtige bos. Dank u wel. Het doet ons goed in
deze zorgelijke tijd in verband met alle onderzoeken en behandelingen van Jan.
Wat is het toch fijn om lid te zijn van zo’n warme wijkgemeente. We hebben dat al eerder
ervaren, maar nu dus weer.
Een hartelijke groet,

Lenie de Boer-Keijzer

Vredesweek
In het katern van deze of de volgende Onderweg staat het programma van de Vredesweek in
heel  Vlaardingen.  Deze is  van 19 t/m 26 september.  Er  zijn leuke dingen bij.  Kom eens
kijken, doe eens mee, of kom luisteren en praat mee. 
Ik wil ook nog even reclame maken voor het vouwen van de gekleurde KRAANVOGELS.
Op de tafels bij beide uitgangen van de kerk liggen grote gekleurde vouwblaadjes. Er liggen
ook blaadjes naast met instructie hoe de kraanvogel gevouwen moet worden. Tevens is er
vouwinstructie op internet te vinden:  www.youtube.com/watch?v=tSoCW-Eykh0, het laatste
teken is een NUL, of www.nonukes.nl/kraanvogel
Ook kun je mij  een e-mailtje  sturen of bellen dan doe ik  gekleurde vouwblaadjes  en het
instructieblaadje bij je in de bus. In Onderweg van vorige week op bladzijde 14 stond wat de
bedoeling is van de gevouwen kraanvogels en waar ze ingeleverd kunnen worden.
Ik wens je veel succes.

Marian Verhagen 0620379649 
of marian.verhagen@post.com

Wijkdiaconie
Veel activiteiten lagen stil de afgelopen tijd, ook in de administratie was niet zo veel te
doen.  Inmiddels  is  het  september  geworden  en  heb ik  nu  toch  wel  mooie  giften  te
melden. Giften die wij overigens hard nodig hebben, want kosten gaan gewoon door,
ondanks... ja, ik geef de schuld toch maar aan corona.
Kijkt u even mee: in augustus ontvingen wij op de bankrekening € 10,00 voor de post
'bloemengroeten' en € 20,00 voor de post 'algemene doeleinden'. Een bedrag van nog
eens € 20,00 van dezelfde persoon was bestemd voor de Centrale Diaconie en dat heb ik
inmiddels overgemaakt.
In  augustus  was  de  kerk  gesloten,  dus  was  er  ook  geen  opbrengst  in  de
bloemengroetbussen. Begin september stonden die bussen er gelukkig weer wel en daar
stortte  u  €  76,60  in.  Overige  giften  voor  de  bloemengroeten  kwamen  binnen  (op
volgorde van datum) via Annet Duijverman € 10,00, Nel Romers € 20,00, Joke de Zwart
€ 10,00, Lenie de Boer € 30,00. Ook op de bankrekening was nog een gift van € 10,00
voor de bloemengroet.
Een bijzondere verrassing kreeg ik via Hannie Baauw in de vorm van een grote zak met
bij elkaar gespaard kleingeld, bij elkaar welgeteld € 180,45.
Allen hartelijk dank.

   Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 
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t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

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.


