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2021
De zorg waarmee ik het vorige wijkbericht schreef met alle plannen rond de diensten van
Kerst, jaarwisseling en Epifanie, bleek achteraf heel terecht: nog voordat het kerkblad bij u
thuis was, was alles al achterhaald. De kerken gingen opnieuw dicht. Dus alle diensten weer
opgenomen en de diensten van Kerstavond en Oudjaar vervielen. Die grote lege kerkzaal met
lege stoelen; we waren er al heus wel wat aan gewend in de loop van het jaar en toch went het
nooit! Maar toch wél heel gelukkig dat we met de digitale verbinding samen de kerkdiensten
kunnen vieren! Hoe lang nog zo? We wachten eerst maar de nieuwe overheidsmaatregelen af
en elke keer besluit de wijkkerkenraad naar wat op zo’n moment het beste is om te doen. Op
10 en 17 januari zal er in elk geval nog geen dienst met u als kerkgangers mogelijk zijn. En
daarna kijken we weer. Via de nieuwsbrief en de website van onze wijk blijft u steeds van de
meest recente ontwikkelingen op de hoogte; houd die dus in de gaten. 

Wij zijn nu in de tijd van Epifanie. Dat woord betekent ‘verschijning’ en wij staan stil bij wie
ons verschenen is in het Kind van Bethlehem, als de minste der minsten en bij de minsten der
minsten  geboren in  de stal.  Aan de hand van de magiërs  uit  het  oosten,  zijn doop in de
Jordaan en zijn teken rond water en wijn op een bruiloft die in een kater dreigt te eindigen,
wordt  ons  dat  steeds  meer  duidelijk.  Op  zondag  10  januari  verwelkomen  wij  een
gastvoorganger  en op 17 januari  zal  ik  weer  voorgaan en lezen wij  de  Bruiloft  te  Kana,
Johannes 2 : 1 – 11.

De lege kerk dus niet, maar wat vast en zeker wel snel zal wennen, is dat we langs deze weg
nu eenmaal  per  twee weken contact  zullen hebben:  Onderweg is  met  dit  nummer nu een
tweewekelijks  kerkblad  geworden,  maar  wij  krijgen  hem  dan  wél  in  kleur!  Ik  ben  vol
positieve  verwachtingen!  De  laatste  maanden  heb ik  steeds  woorden  van  Sytze  de  Vries
gekozen om door geïnspireerd  en bemoedigd te  worden in deze tijd van corona met  alle
inperkingen van dien. Dat had ik ook deze keer graag gedaan, maar de wijkberichten zijn nu
aan een maximum gebonden qua grootte; u houdt het tegoed.

Zelf verantwoord ik hier een enveloppe die een gemeentelid gaf met een biljet van € 20,- en
enkele collectebonnen. Op de enveloppe stond ‘Diaconie en kerk’ en dat collectegeld van
totaal € 30,- heb ik via de bank overgemaakt naar de bankrekening waarop wij onze collectes
kwijt kunnen. Natuurlijk heel hartelijk dank!

En in dit eerste wijkbericht van 2021 ook die hele klassieke, maar oerbijbelse woorden: ook
namens partner/vriendin Adri Korver: heil en zegen van harte toegewenst voor dit nieuwe
jaar! Daarbij: een geweldige stroom kaarten met alle goede en warme wensen voor Kerst en
2021 mochten Adri en ik van zovelen van u ontvangen; een enkele keer onderstreept met een
kerststukje, een doos chocolaadjes in de brievenbus, een enveloppe voor iets lekkers bij de
koffie:  het  was  overweldigend  en  het  lukte  op  een  gegeven  moment  gewoon  niet  meer
iedereen persoonlijk te antwoorden. Daarom op deze plek: heel veel dank en al het goede gaat
als hartelijke wens ook naar u allemaal!

En zo blijf ik ook de aansporing herhalen als een steeds terugkerend refrein: 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! Heel graag tot het eerstvolgende moment van meer
persoonlijk  ontmoeten,  of  aan  de  telefoon.  Allerbeste  wensen  en  hartelijke  groet  aan  u
allemaal!

ds. Nico Paap

Wijkdiaconie 
En toen was het jaar zomaar om. Iedereen verlangde ernaar. Natuurlijk had dit een reden,
want hoe eerder de inentingen konden beginnen, des te veiliger wij ons zouden voelen en
des te normaler zou ons leven dan weer worden, hoewel? Onze kerk houden we nog even
dicht. We zijn er nog lang niet, hoe heerlijk het ook is om dat vervelende coronajaar
achter ons te kunnen laten. We blijven nog even voorzichtig, in afwachting van wat er
komen gaat.  We blijven op elkaar  letten  en proberen op allerlei  manieren contact  te
houden met gemeenteleden.

Zo ging ik net na de kerst op bezoek bij Ger van Embden, die al een aantal weken in
Hoogvliet  verblijft.  Velen  zijn  al  hiervan  op de  hoogte,  hetgeen  bleek  uit  de  stapel
kaarten (zo'n 50 stuks) die hij inmiddels heeft ontvangen. Ger is al een paar maanden aan
het tobben met de gezondheid en heeft verschillende operaties aan zijn slokdarm achter
de rug. Het gaat nu beter met hem. Als u dit bericht leest, zijn er nieuwe onderzoeken
geweest,  waaruit  zal  blijken  of  hij  weer  mag  eten  en  drinken.  Namens  Ger  mag  ik
iedereen bedanken voor de aandacht, de kaarten en bloemen uit de wijkgemeente. Ik heb
hem voorspeld  dat  er  nog  minstens  50  kaarten  zijn  kant  opkomen  als  ik  het  adres
doorgeef: Verpleeghuis Siloam, Kamer 424, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet.
Veel zegen, gezondheid en voorspoed toegewenst in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet van Joke de Zwart

Wijkdiaconie
Gelukkig,  gezegend nieuwjaar! Woorden die  u de afgelopen week vast veel gehoord
heeft  en ik  voeg die  van mij  daar  graag voor  u  bij.  De administratie  2021 van de
wijkdiaconie  is  nog  niet  echt  op  gang  gekomen.  Ik  heb  alleen  5  kas-  ontvangsten
geboekt, die uiteraard het vermelden waard zijn. Jaap Kleijwegt ontving bij het bezorgen
van CD's € 20,00 en ook € 4,00 bij het bezorgen van een kerstattentie. Joke de Zwart
ontving € 10,00 en € 20,00 voor bloemengroeten in december. En in het postvak van de
wijkdiaconie vonden wij eveneens als dank voor een bloemengroet € 20,00. De corona-
regels geboden ons helaas om 3 januari de kerk nog gesloten te houden, dus bleven de
bloemengroetbussen leeg. Een hartelijke groet, 

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

t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkkas
Langs deze weg wil ik u allen een gelukkig, beter en vooral gezond 2021 toewensen. Hopelijk
krijgen we door het vaccin weer meer mogelijkheden voor ontmoeting. Daar verlangen we
allemaal naar. In de maand december werd alleen het bedrag ontvangen van de opbrengst van
het oud papier van de maand november: € 65,15 (2,08 ton). De eerstvolgende mogelijkheid
om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 15 en 16 januari  aanstaande.  Alle
medewerkers van het oud papier ontzettend bedankt voor jullie inzet, vooral ook tijdens de
coronatijd. Een hartelijke groet,

 Paul Faas



wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928


