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Kerkdiensten
Aanstaande zondag begroeten wij een gastvoorganger en op 4 oktober verwelkomen wij als
voorganger Hans Bouma, wat een bijzondere dienst beloofd te zijn. Elders in dit kerkblad
kunt u al over deze dienst iets lezen.

Daarbij blijft gelden: 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. Het loopt allemaal zonder enig probleem: komt
u dus gerust naar de kerkdienst, want – zoals eerder gezegd – in de kerk bent u veiliger dan in
de supermarkt!

Overleden
Op woensdag 9 september overleed de heer Willem Hendrik Beekmeijer, ruim 89 jaar oud.
Sinds de zestiger jaren woonde hij aan de Roemer Visscherstraat, maar de laatste drie jaar
verbleef hij in DrieMaasStede in Schiedam. Zijn vrouw Jet en hij trokken meer dan 60 jaar
met elkaar op en hun huwelijk in 1964 werd gezegend met een dochter en een zoon en later
met twee kleinzoons. Wim Beekmeijer was een mens gedragen door liefde: voor zijn gezin,
voor zijn intense hobby met modelvliegtuigen – in het bouwen ervan en ermee vliegen – en
sociaal in het vervullen van vele secretariaten en ook in de redactie van Onderweg is hij lang
actief geweest. Als zovelen heb ook ik hem leren kennen als een hele rustige man en een heel
tevreden mens.  De uitvaartdienst was op donderdag 17 september in het crematorium ‘De
Beukenhof’ in Schiedam. Natuurlijk lazen wij daar over de liefde met 1 Korintiërs 13 en de
andere lezing was Psalm 23. Prachtige muziek klonk en zijn vrouw sprak een indrukwekkend
afscheidswoord. Daarnaast spraken dochter Yvonne en een hele goede vriend uit de groep van
modelvliegtuigbouwers en -vliegers. Zo namen wij met warmte en genegenheid afscheid van
deze kostbare mens Wim Beekmeijer. Zijn nagedachtenis zij tot zegen!

Welkom
Van harte ook op deze plaats  een welkom aan de nieuwe predikant  van de wijkgemeente
Holy;  afgelopen zondag is  ds.  Hugo Habbekotté  in het  Kerkcentrum Holy bevestigd.  Wij
wensen hem toe om op een fijne en goede manier hier zijn weg en zijn thuis te vinden! In de
tijd van de digitale kerkdiensten hebben onze wijkgemeente en wijkgemeente Holy een prima
samenwerking opgebouwd: die diensten waren gemeenschappelijk en verliepen vlekkeloos.
Wij kijken uit naar een verdere verdieping van de band tussen onze wijken!

Ten slotte
Graag  tot  een  eerstvolgende  persoonlijke  ontmoeting!  Nu  onze  overheid  ook  voor  onze
provincie de coronamaatregelen wat heeft versterkt vanwege de toename van besmettingen
van mensen, blijf ik deze aansporing natuurlijk steeds weer 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

Erepenning
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Wellicht kunt u zich nog herinneren, dat we in ons kerkblad in mei  een felicitatie hebben geplaatst ter
gelegenheid van het feit, dat Joke de Zwart haar 25-jarig jubileum als diaken in onze wijkgemeente
herdacht.  Vanwege de coronacrisis  (wat  brengt die allemaal  niet met  zich mee?)  hebben we daar,
buiten  een  bloemenhulde,  niet  uitvoerig  bij  stil  gestaan.  Woensdag  jongstleden  hebben  de
wijkdiakenen eindelijk weer vergaderd.

Aan het eind van deze vergadering kwam de diaconaalconsulent, Rob van Herwaarden, met
een verrassing voor Joke. Zij ontving de Erepenning van de Federatie van Diaconieën. Een
heel bijzondere onderscheiding voor al het werk, dat Joke in onze wijk en ook centraal verzet.
Natuurlijk feliciteren wij Joke nogmaals namens de gehele wijkgemeente en zeggen haar veel
dank voor haar inzet. Wij hopen, dat zij nog lang de kracht en inspiratie mag vinden onze
wijkdiaconie, en daarmee de gehele wijkgemeente, te dienen. Uiteraard hebben wij na deze
plechtigheid met elkaar een glaasje en hapje genuttigd.

Jaap Kleijwegt   

Dank
Dank voor jullie  kaarten,  bezoekjes en telefoontjes na het overlijden van mijn man,  onze
vader en opa. Wij willen iedereen van harte bedanken. Het heeft ons veel kracht en troost
gegeven.

Els van Gijn, kinderen en kleinkinderen

Dank
Lieve gemeente, hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik vanuit de kerkdienst mocht
ontvangen  ter  bemoediging.  Het  medeleven  vanuit  de  gemeente  word  door  mij  zeer
gewaardeerd. Hartelijk groet van 

                                                                Corrie van der Kooij

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.


