Wijkberichten maandag 9 november 2020

Kerkdienst
Twee maanden lang hebben we onze diensten kunnen houden in de Rehobothkerk en u als
kerkgangers was daar aanwezig. Dat was geweldig fijn, ondanks de beperking in aantal van
50 personen en later 30. Maar we konden vieren met meer dan de digitale verbinding, hoe
geweldig het óók was, dat die mogelijk was. Intussen bereikte de twee coronagolf het punt dat
de maatregelen aangescherpt moesten worden en in het licht daarvan sloot ook onze wijkkerk
haar deuren voor twee weken. Gelukkig dat de digitale viering prima mogelijk bleef en zo
vierden en vieren opnieuw: samen verbonden in alle huiskamers en toch bij elkaar!
Aanstaande zondag herhaalt zich dat weer. Voorzitter Bram van der Staaij schrijft er
hieronder uitvoeriger over.
De dichter Sytze de Vries (1945 -

) schrijft bij de voleindingstijd:

Ongeziene verten
zoeken wij
vanuit zorgen en onzekerheid
die onze wereld tekenen.
Vanuit verlangens en angsten
die onze harten beheersen.
Ongeziene verten
zoeken wij
voor onszelf en elkaar,
voor wie leven onder dreiging,
voor wie struikelen, vallen
en blijven liggen.
Ongeziene verten
zoeken wij
voor wie dromen en verlangen
en daarom gesmaald worden,
voor wie vertrouwen op gerechtigheid
en vrede stichten.
Dat wij het zijn
die uw toekomst verkennen,
de vruchten van het beloofde land
hoog houden voor de mensen.
Dichterlijke woorden om door geïnspireerd en bemoedigd te worden! In de wegzending voor
de zegen, afgelopen zondag, sprak ik opnieuw van onze verbondenheid en de oproep in die
verbondenheid vol te houden. Als hele sterke kant van onze wijk ervaar ik altijd de
gemeenschap die wij vormen: een gemeenschap die in stand blijft door ieders aandeel daarin.
We gaan door met de gemeenschap te versterken, al is het op dit moment vooral telefonisch.
We blijven met elkaar in contact en – in de lijn van de dienst over de wijze en dwaze meisjes
– doet u dat niet afwachtend, maar actief: immers ook hierin realiseren wij trekken van het

Koninkrijk van God. Belt u ook mij gerust op, ook om even bij te praten en elkaars stem te
horen; u mag het op alle tijden proberen, maar de meeste kans maakt u van maandag tot en
met donderdag zo van 12.00 uur tot 13.30 uur. Ik vind het fijn als u belt en tegelijk helpt u mij
mee dat er bij mijn telefonades niet teveel van u tussendoor schieten, die óók graag zou
opbellen (ook mijn geheugen is dat van een menselijk mens…). En ik blijf deze aansporing
dus 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
Vanuit de kerkenraad
Woensdag 4 november heeft de kerkenraad vergaderd en de volgende items besproken en
afgesproken.
1. Covid-19. N.a.v. de persconferentie van premier Rutte hebben we besproken of na
theaters, bibliotheken etc. ook de kerk niet moet sluiten voor twee weken. Ondanks dat
dit niet specifiek is benoemd, wil de kerkenraad solidair zijn met eenieder, maar met
name met de buurt waarin de kerk staat. Waar iedereen zoveel mogelijk binnen moet
blijven, niet meer dan 2 personen naar buiten, niet meer dan twee personen op bezoek
etc. Allemaal beperkingen die veel impact hebben. Moeten wij dan gewoon met 30
personen naar de kerk? De kerkenraad heeft besloten om op zondag 8 en 15 november
de kerk te sluiten. Wel wordt er op deze zondagen een dienst opgenomen die u via
You Tube, net als de gedachtenisdienst, kunt terugkijken. U krijgt daar bericht over
via de digitale nieuwsbrief. Voor zondag 22 november kunt u zich weer op de
gebruikelijke manier via Lenie de Boer opgeven voor een dienst van maximaal 30
personen.
2. Kerkdiensten. Per 6 december heeft de kerkenraad besloten dat de lectoren weer de
schriftlezing gaan verzorgen. Tevens zullen zij vóór de gebeden de afkondigingen
verzorgen. Zo proberen we stapje voor stapje weer richting diensten te komen die we
gewend waren.
3. Kerstnachtdienst. Om deze dienst te houden met 30 personen is heel karig en vooral
als we ook niet mogen (mee) zingen. Daarnaast komen er in deze dienst veel mensen
die maar één keer per jaar naar de kerk gaan, en dus niet weten dat zij zich moeten
aanmelden. Die kunnen we niet wegsturen als zij naar de kerk komen, maar zitten we
wel met veel te veel personen. Het plan is nu om buiten op het kerkplein een
samenzang te houden. Onder begeleiding van Kaya kerstliederen te zingen, het
kerstverhaal uit de Bijbel te horen en af te sluiten met chocolademelk en glühwein.
Van 21.00 – 21.45 uur en uiteraard wanneer het droog weer is. Voor zo’n
buitenevenement is toestemming nodig. Dat is de eerste stap die we nu zetten.
Afhankelijk van de uitslag kunnen we verder met het organiseren. Wordt vervolgd.
4. Kerstmorgendienst. Ook deze dienst is zeer karig voor 30 personen. We hebben
besloten om op 1e Kerstdag twee diensten te houden, één om 10.00 uur en één om
14.30 uur. Zo kunnen er zoveel mogelijk gemeenteleden toch een Kerstdienst
meemaken. Ook hier zult u in de komende tijd meer van horen.

Ondanks de onwerkelijke tijd en de vele beperkingen die ons worden opgelegd, proberen we u
allen toch zoveel mogelijk bijeenkomsten te bieden zowel fysiek als digitaal. Wees allen
voorzichtig en houd vol. Al lijkt het ver weg en onwerkelijk, weet dat we met God de
toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien.
Bram van der Staaij
Omgekeerde Adventskalender
Op 29 november, over een paar weken, is de eerste Advents zondag. Dan beginnen we af te
tellen naar Kerstmis. Een vreemde Kerstmis dit jaar met Corona. We mogen dan vast ook nog
niet zo veel. Maar laten we proberen om er toch een mooi Kerstfeest van te maken. En in
aanloop daarvoor, laten we met elkaar zorgen dat mensen die om welke reden dan ook in de
opvang zitten, ook een fijn Kerstfeest hebben. En daar kunnen wij, met elkaar wat aan doen.
Je kunt meedoen met de Omgekeerde Adventskalender.
Denk je dat het toch wel prijzig kan worden om 4 weken lang een artikel in een tas of mand te
doen, vraag dan eens rond. Misschien heb je een buurvrouw of-man, vriend(in), zoon,
dochter, broer, zus, kind(eren) die mee willen doen. Bijvoorbeeld in een groepje van 4 neem
je elk een week voor je rekening. Met meer mensen verdeel je de dagen over de personen die
meedoen, of met 2 personen, dan doe je ieder de helft. Misschien is het iets voor het groepje
waarmee je een telefooncirkel hebt, of met wie je een Bijbelkring vormt, of een
gespreksgroep, een handwerk- of knutselclubje, of een sportmaatje of sportclub(je).
Niemand hoeft persé lid te zijn van de kerk en misschien leuk om te weten, er doen meer
kerken in Vlaardingen mee. Ik houd mijn telefoon en e-mail goed in de gaten, ik krijg vast
bericht van jou, dat je ook mee wilt doen met de Omgekeerde Adventskalender.
Marian Verhagen 0620379649 of marian.verhagen@post.com
Bedankje
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en kaarten die ik ontvangen
heb na mijn val. Een fijne steun in de rug voor het verdere herstel van mijn gebroken en
geopereerde been. Het gaat vooruit! Met hartelijke groet,
Suzanne van Almenkerk
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.

