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Herfst
Drie weken herfstvakantie lijkt – en is! – een lange tijd. Toch is eigenlijk zó weer voorbij. Dit
jaar leek het veel langer dan drie weken: alle aanpassingen en veranderingen… Anderhalve
week voor het geplande vertrek naar ons vaste vakantiehuis in Duitsland berichtte het journaal
dat dit land onze provincies Noord- en Zuid-Holland ‘rood’ hadden gekleurd; de reis naar het
dal van de Tauber leek verantwoord en veilig, want het enige extra was dat in alle winkels
mondkapjes gedragen moesten worden en daar is mee te leven… Nu was het ineens: een
recente coronatest met goede uitslag én twee weken in quarantaine geworden; zinloos om 600
kilometer te gaan rijden om van de drie weken er twee ‘opgesloten’ te zitten. Dat reisplan
ging dus ineens in rook op. Dus dan heel gevarieerd ineens door Nederland, dagjes uitstapjes
maken,  een  week  Appelscha,  vrienden  in  Twente  bezoeken,  naar  mijn  moeder  vlak  bij
Leeuwarden. Eigenlijk heel afwisselend en leuk en zo leer je Nederland weer beter kennen. Ik
was zeker 40 jaar geleden eens in het Drentse Orvelte geweest: de herhaling was een feest!

Intussen  is  de  wereld  er  weer  heel  wat  vreemder  op  geworden.  De  maatregelen  van  de
overheid zijn sinds een week nog weer eens fors aangescherpt. Inperkingen van waar je samen
nog naar toe kunt en ook ergernis: toen ik vorige week vrijdag in een overdekt winkelcentrum
echt  moest  zijn,  mijn  mondkap  op en  de  ‘dans’  uitvoeren  om op afstand  te  blijven  van
iedereen…  hoevelen  ongemaskerd  rondliepen  en  vlak  langs  je  lopen…  Buiten  was  een
aanrijding tussen twee auto’s en er waren nogal wat agenten voor wat enkel blikschade leek;
ik had de neiging om enkele politiemensen uit te nodigen naar binnen te gaan: in een uurtje
tijd zouden ze aardig wat geld hebben opgehaald…

De drie weken herfstvakantie zijn nu voorbij en het is goed om gewoon weer aan het werk te
gaan, zij het inclusief alles wat óngewoon is. Aanstaande zondag hoop ik weer de voorganger
te  zijn in  de Rehobothkerk.  Met nu dus  maximaal  30 kerkgangers.  Ik heb al  via  e-mails
gelezen dat er diep en creatief is nagedacht hoe we straks de dienst van 1 november moeten
vormgeven,  wanneer  de gemeenteleden gedacht  gaan worden die ons in het voorbije jaar
ontvallen zijn door hun overlijden. En dan de diensten met Kerst, wat ook niet zo vreselijk ver
weg is in tijd… De best mogelijke oplossingen worden gezocht en zeker ook gevonden (!),
maar  het  vraagt  aanpassing  en  inschikkelijkheid  van  ons  allemaal,  soms  even  een
teleurstelling wegslikkend. 

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. Aanstaande zondag, 25 oktober, gaan wij verder
in Mattheüs. Eén van de collectes is voor onze wijkkas: een extra verwijzing daarnaar op deze
plek, want de wijkkas kan wel een aanvulling gebruiken…

Naast de pittige geuren en fraaie kleuren van dit jaargetijde – en hopelijk kunnen wij allemaal
daar toch op een of andere manier wat van genieten! – ervaar ik als het meest pijnlijke dat
persoonlijke  contacten  weer  tot  minimaal  zijn  teruggebracht,  zeker  voor  hen  die  tot  de
risicogroepen behoren en nauwelijks het huis uit kunnen. Zelf als diabeet ben ik ook weer
extra voorzichtig: veel van onze contacten zullen (weer) telefonisch zijn. Nu u dit wijkbericht
leest, heb ik meerderen van u vast al weer aan de lijn gehad; wilt u mij bellen, dan mag dat
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altijd en van maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 13.30 uur hebt u de meeste kans
dat  ik  bereikbaar  ben;  voor  dringende  zaken  belt  u  natuurlijk  het  Centraal  Telefonisch
Meldpunt (zie onderaan). Ik herhaal dus deze aansporing uit eerdere wijkberichten maar met
alle 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

Omgekeerde Adventskalender 
U  kent  het  waarschijnlijk  allemaal  wel:  een  Adventskalender.  Een  kalender  met  vakjes,
waarvan je er in december elke dag 1 mag openmaken en zo aftelt naar de Kerst. In die vakjes
zit dan een chocolaatje en tegenwoordig zijn er kalenders in allerlei varianten. Elke dag vol
spanning een vakje openmaken in aanloop naar Kerst. 

Maar wat is dan een ‘omgekeerde adventskalender’? 
Bij  de  omgekeerde  adventskalender  is  het  idee  dat  je  niet  iedere  dag  voor  jezelf  een
chocolaatje of een andere verrassing openmaakt,  maar juist iedere dag iets geeft voor een
ander. Degene die hieraan mee wil doen, krijgt een mand/tas en een kalender met daarop de
artikelen die er per dag ingedaan moeten worden. Deze manden worden dan net voor kerst
verzameld en overhandigd aan mensen die in de opvang zitten in Vlaardingen en Rotterdam.
Afhankelijk van de soort opvang, verschilt de inhoud van zo’n mand/tas. Dat kan bijvoorbeeld
thee, shampoo, koekjes zijn, maar ook knutselspullen, pennen, knuffels als het om gezinnen
met kinderen gaat.  

Dit idee hebben is besproken in de vergadering van de Verzamelde Kerken Vlaardingen en
daar is het idee omarmd. Wat fantastisch dat we hierin samen optrekken om iets te kunnen
betekenen voor onze naaste. Op dit moment is het belangrijk om te inventariseren hoeveel
mensen er per kerk ongeveer aan deze actie mee willen doen. Het kan ook dat bijvoorbeeld
een bestaande groep (gespreks- of Bijbelkring, of een nog te vormen groep) een mand/tas
voor z’n rekening neemt,  hoe meer manden/tassen hoe beter. Wie doet er mee?

Graag doorgeven via e-mail aan marian.verhagen@post.com of 0620379649

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.
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