
Wijkberichten maandag 5 oktober 2020

Komende zondag  is de vuurdoop voor onze nieuwe kerkelijk werker: Bart Starreveld om 
10.00 uur. Goede en gezegende dienst! Wij kijken ernaar uit!

Corona

Helaas moeten we constateren dat het coronavirus weer in alle hevigheid om zich heen grijpt. 
Hierdoor zijn er weer meer beperkende maatregelen afgekondigd door onze minister- 
president. Bijeenkomsten mogen niet meer dan 30 personen betreffen.  Religieuze 
bijeenkomsten zijn hiervan uitgezonderd.

Tot vandaag, maandag 5 oktober!!!  Tijdens een overleg van de minister van Justitie en 
Veiligheid  en de kerkelijke koepels is er afgesproken dat er niet meer dan 30 personen 
aanwezig mogen zijn bij kerkdiensten en er niet meer gezongen mag worden. Na mailverkeer 
tussen de voorzitters van de wijken en AK is besloten dat de Vlaardingse kerken zich houden 
aan deze afspraak.  Dus helaas gaan ook wij naar maximaal 30 personen tijdens de diensten

Het blijft van belang dat u zich elke zondag als u de dienst wilt bijwonen opgeeft bij Lenie de 
Boer.  Nadat de 30 is bereikt komt u in volgorde van aanmelding op de lijst voor de volgende 
week zondag enzovoort. U krijgt dus gelijk te horen wanneer u een dienst kan bijwonen. 
Aanmelden kan dus bij onze scriba Lenie de Boer, tel. : 010 4340176, of via de mail: 
jenmdeboer@hetnet.nl. 

Laten we hopen dat een ieder in ons land zich eindelijk aan de afgekondigde regels houdt 
zodat we op korte termijn weer wat kunnen versoepelen. Aan u wil ik vragen vol te houden en
om te zien naar elkaar. 

Bram v.d. Staaij, voorzitter Wijkgemeente Centrum-West.

Wijkdiaconie

Onze wijkdiaconie is blij met uw meeleven. Voor wat betreft de  administratie bedoel ik 
dan uw financiële meeleven. Ook al staat het persoonlijk kontakt op een laag pitje, u 
maakt ons blij met uw giften. Nel Romers en Jan de Boer ontvingen elk € 10,00, Joke de 
Zwart € 5,00, Ger van Embden ook € 5,00 en er was nog een anonieme gift van € 10,00 
in een envelop in mijn brievenbus. Ook op de bankrekening was er weer een  gift van € 
10,00 voor de bloemengroet. In de bloemengroetbussen van 4 oktober vonden wij een 
mooi bedrag dat spontaan werd afgerond tot € 90,00. Overige giften op de bankrekening 
zijn € 20,00, € 25,00 € 30,00.  Allen hartelijk dank.  Riet Elmendorp, penningmeester. 
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Kraanvogels vrouwen voor vrede

Wist u dat u nog tot 18 oktober mee kan doen aan VOUWEN VOOR VREDE?

about:blank


Al de gevouwen kraanvogels worden aangeboden aan een delegatie van de Eerste en de 
Tweede Kamer.

De kraanvogel is het bekendste origamimodel. In Japan staat de kraanvogel symbool voor een
lang leven en is hij een symbool voor de vrede. We mediteren tijdens het vouwen van de 
kraanvogels over wat het betekent om vrede te hebben, niet alleen voor jezelf maar voor alle 
landen en volken. Wat kun je als individu doen om vrede in de wereld te bevorderen voor 
jezelf en degenen om wie je geeft?

De gevouwen origami kraanvogel staat wereldwijd symbool voor het streven naar een 
kernwapenvrije wereld door het verhaal over het meisje Sadako Sasaki. Zij overleefde de 
bomaanval maar werd 10 jaar later toch ziek van de radioactieve straling. In het ziekenhuis 
leerde ze de Japanse legende kennen dat, als je duizend kraanvogels vouwt, je wens zal 
uitkomen. Het verhaal is dat ze in minder dan een maand duizend kraanvogels heeft 
gevouwen. Haar toestand was echter zo slecht dat zij op 25 oktober 1955 overleed. 
Klasgenoten van haar hebben ervoor gezorgd dat er in Hiroshima een monument kwam ter 
nagedachtenis aan Sadako en alle andere kinderen die gestorven zijn aan de gevolgen van de 
atoombom: het is een beeld van Sadako die een gouden kraanvogel vasthoudt. Onderaan het 
beeld staat: Dit is onze Schreeuw. Dit is ons Gebed. Vrede op Aarde.

De kraanvogels werden verzameld en zijn opgehangen in de etalages van het  voormalige 
V&D-pand, tot 18 oktober dagelijks van 11 tot 16 uur te bezichtigen als deel van een 
Vredesweek-tentoonstelling met foto’s, filmpjes en kunstwerken. Tevens vanaf vrijdag 9 
oktober in het Stiltecentrum bij de Lucaskerk op de Hoogstraat.

De actie Vouwen voor Vrede vindt ook in andere steden in Nederland plaats. Tot slot zullen 
alle gevouwen kraanvogels worden samengebracht en in Den Haag worden aangeboden aan 
een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer, om een krachtig signaal af te geven: Alle 
kernwapens de wereld uit, óók uit Nederland!

Kraanvogels worden wel vaker gevouwen als er iets heftigs is gebeurd. In Japan zijn er al 
ontelbaar veel gemaakt voor de slachtoffers van de atoombom in de Tweede Wereldoorlog. 
Na de vliegramp met MH17 werden ook in Nederland veel kraanvogels gevouwen.

Vouw mee voor de vrede, voor een kernwapenvrije wereld. Volwassenen, jongeren, kinderen, 
gaan kraanvogels vouwen. Jij en u toch ook?!

U kunt ook nog naar de tentoonstelling van Len Munnik in het Vlaardings Museum, waar tot 
18 oktober vredestekeningen zijn te zien.

Marian Verhagen

In memoriam

Wij gedenken Adriana Francina Maria (Sjaan) Luynenburg-de Bruin, 85 jaar, geboren in 
Gouda en weduwe van Kees Luynenburg, samengewoond hebbend aan de Boerhaavestraat 
445 en op dinsdag 22 september overleden in het verpleeghuis de DrieMaasStede te 



Schiedam. Zij was de moeder van de zonen Bart en Paul, schoondochter Herma en oma van 
Catlin. De laatste maanden van haar leven werden gekenmerkt door een ernstig beperkt 
gezichtsvermogen, een plotseling snel afnemende gezondheid, waardoor zij steeds 
kwetsbaarder en afhankelijker werd en zo haar levenslust verloor. Sjaan, met wie ik de laatste 
jaren wat ben opgelopen, die ik nooit tevergeefs vroeg haar naam in onze gebedsdiensten te 
mogen noemen, liet zo haar innerlijk spreken van verlangen naar verbondenheid met God en 
mensen, hoe gesloten zij ook was. Wij hebben in de afscheidsdienst op maandag 28 september
mogen stilstaan bij Jesaja 9 vers 1, waar de belofte wordt gedaan, dat het volk dat in duisternis
ronddoolt, een schitterend Licht zal zien. De kinderen wilden bij het afscheid juist de troost 
van dat Licht horen, gezien het donker van haar slechtziendheid en de eenzaamheid. Heel 
toepasselijk daarom is de tekst boven de rouwkaart: 

Je wereld werd kleiner

Beelden gingen vervagen

Je verlegde je grenzen

Gedachten vulden je dagen.

Dat de belofte van Gods Licht troost mag bieden aan haar kinderen, kleinkind, verdere familie
en vrienden.

Joop Immerzeel

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. U
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


