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Even terugblikken
Afgelopen  zondag,  Allerheiligen,  was  de  dienst  waarin  we  de  namen  noemden  van
gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We mochten vooral terug horen dat
mensen het een waardevol en stijlvol vonden. Zo’n dienst ‘is’ er niet zomaar. Veel mensen
doen zowel voor als achter de schermen heel erg hun best om er een mooie viering van te
maken. Een woord van dank voor iedereen die zijn of haar bijdrage leverde, is daarom heel
erg op zijn plek! In woord, in symbool, in ritueel en muziek probeerden we alles samen te
laten komen en dat is weer tot een prima eenheid versmolten.  Zo’n viering is ondenkbaar
zonder muziek, maar ook zonder symbolisch bloemstuk, zonder een mooie gedrukte liturgie,
zonder het gedachtenisboek. Ook is het fijn dat er mensen zijn die alles voor en na de viering
in goede banen leiden, zodat alles rustig en waardig verloopt, hoeveel aanpassingen er in dit
coronajaar ook op zo ongeveer alle punten nodig waren…

Als u over e-mail beschikt en dus de nieuwsbrief ontvangt: gisteren kwam ook een nieuwe
nieuwsbrief met een link om de dienst op de computer te kunnen zien, net zoals we tot en met
augustus al gewend waren. Mocht u de nieuwsbrief  niet ontvangen hebben, maar wél over
internet  beschikt:  via  deze link kunt u de dienst volgen (als  alles  werkt zoals het werken
moet):  https://www.youtube.com/watch?v=ChhE0SrbqyE&feature=youtu.be en er ook langs
die weg in betrokken zijn.

Iedereen voor alle inzet bij deze kerkdienst heel veel dank!

Kerkdienst 8 november
Het kerkelijk jaar snelt nu naar zijn eindpunt. De laatste drie zondagen worden al gekleurd
door de voleinding – en zeker de laatste zondag, die ook die naam draagt – en dat is natuurlijk
aan  de  lezingen  te  merken.  Aanstaande  zondag  hoop  ik  ook  weer  de  voorganger  in  de
Rehobothkerk te zijn. In Mattheüs vervolgen wij nu met hoofdstuk 25. Vergeet u niet om u –
zoals elke zondag – voor de kerkdienst aan te melden bij scriba Lenie de Boer, telefoon (010)
4340176, of via de mail: jenmdeboer@hetnet.nl.

De dichter Sytze de Vries (1945 -    ) schrijft bij de voleindingstijd met Allerheiligen nog
vlakbij:

Het is uw Naam
die mensen nieuwe moed gaf
om het leven aan te gaan,
want Gij ging hen voor.

Het was uw Naam
die mensen verbond
om te bouwen
aan een thuis voor elkaar.

Het is uw Naam
die nóg over ons
wordt uitgeschreven,
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als een hoopgevend woord
om niet te versagen,
als een genadig licht
om niet te verdwalen.

Schep ons ruimte
voor uw toekomst.
Gun ons de lange adem om te bouwen
aan een wereld waar
uw Naam ronduit kan wonen
ons allen tot zegen.

Ten slotte
Het wordt een vaste afsluiting van mijn deel van het wijkbericht: ik blijf deze aansporing
steeds weer herhalen zolang corona ons bedreigt, aantast en inperkt: 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

Wijkkas
In  de  maand  oktober  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  Rechtstreeks  op  de
bankrekening werden twee giften ontvangen van € 75. Via Lenie de Boer werd een gift van €
50 ontvangen. En via Petra Nijboer werd een gift ontvangen van € 150. De opbrengst van het
oud papier van de maand september bedroeg € 67,86 (2,16 ton).
Alle gevers en medewerkers van het oud papier weer heel hartelijk bedankt. Een hartelijke
groet,

 Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie
De maand oktober leek tamelijk rustig te worden in de administratie. Toen kwamen er
opeens toch  mooie giften binnen.  Kijk eens  even mee:  Voor de steeds  zeer  op prijs
gestelde bloemengroeten ontvingen wij op de bankrekening € 20,00 en nog tweemaal €
10,00. De inhoud van de bloemengroetbussen van zondag 1 november werd door een
gulle gever volgestort tot € 50,00. Verder was er een gift via ds. Paap, een mooi bedrag
van € 50,00 en via Nel Romers voor CD's € 10,00. Alle gevers hartelijk dank.

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 

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.


