Wijkberichten maandag 18 januari 2021

Kerkdiensten
Het lijkt wel of de kerk steeds leger wordt. Nu is er één zanger of zangeres, zodat er wel nog
gezongen kerkliederen klinken. De tijd is en blijft onwerkelijk en ook best zorgelijk met die
Britse coronavariant die opgeld doet; Toch en vooral proberen te kijken naar wat wél
mogelijk is! Daarom dubbel blij met de mogelijkheid om samen de kerkdienst te vieren via de
videoverbinding en op die manier ook met elkaar verbonden te zijn!
Zo gaan we de komende zondagen verder met de klassieke thema’s in de tijd van Epifanie: de
roeping van de leerlingen en het onderricht in de synagoge met een genezing van een kwade
geest daaraan verbonden. De lezingen zijn op 24 januari 1 Samuel 3 : 1 – 10 en Marcus 1 : 14
– 20 en op 31 januari Jesaja 61 : 1 – 3 en Marcus 1 : 21 – 28. Wij hopen op goede en
gezegende diensten!
Ten slotte
Ik schreef in het vorige wijkbericht al dat wij in de hernieuwde opzet van Onderweg aan het
maximum gebonden zijn van één bladzijde. En ik zou zoveel nog willen schrijven, want ook
langs deze weg zijn wij immers bij elkaar in een gemeenschappelijke verbondenheid. Zelf heb
ik de telefoon vaak in handen om het contact meer persoonlijk te maken en gelukkig bellen
meerderen van u mij ook op; blijft u dat laatste zeker doen en u weet dat u de meeste kans om
mij thuis te treffen hebt van maandag tot en met donderdag zo van 12.00 tot 13..30 uur.
En verder kan ik alleen maar blijven zeggen: houd vol, houd moed 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
Vanuit de kerkenraad
Afgelopen week heeft de PKN een dringend advies afgegeven om niet meer te zingen in de
kerk, ook niet met kleine groepen. Dit heeft te maken met twee cluster uitbraken in het land
van de Britse variant van het Covid-virus. Weliswaar waren dit grotere groepen dan waarmee
wij de digitale diensten begeleiden, maar toch. Gezien de situatie in het Verenigd Koninkrijk
en Ierland kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.
Het moderamen heeft de afgelopen dagen met betrokkenen via mail overlegd hoe nu verder.
De kerkenraad heeft het besluit van het moderamen overgenomen om vanaf heden de diensten
door één solozangeres/zanger te laten begeleiden met ruim voldoende afstand van de organist.
Helemaal stoppen met zingen vond eenieder toch wel heel erg kaal worden. Dit doen we tot
en met zondag 7 februari. Op 2 februari is er weer een persconferentie en kijken wij wat daar
uit komt. Uiteraard zullen we u dan weer op de hoogte brengen.
Het is jammer maar de kerkenraad meent dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. Zeer
dichtbij, in Lansingerland, zien we een behoorlijke uitbraak. Tevens schijnt dit virus veel
besmettelijker te zijn. Maar we moeten positief blijven. We nemen nog steeds de diensten op
en we zien dat wekelijks heel veel kijkers de diensten volgen, dat geeft een goed gevoel. En er

klinkt nog steeds, zij het wat beperkter, gezang in de kerk. Houd vol, houd moed. Ook aan
deze vervelende periode komt weer een einde.
Bram van der Staaij
Omgekeerde Adventskalender
19 december konden de gevulde Omgekeerde Advent Kalender tassen ingeleverd worden in
de Rehobothkerk. Dat was erg leuk, er werden 27 tassen ingeleverd en ze zagen er hetzelfde,
maar toch ook verschillend uit. Sommigen hadden alle artikelen ingepakt. Anderen hadden
alleen de “niet-etenswaren”, de handdoeken, boxershort, sjaal e.d., weer anderen hadden niets
ingepakt. Maar desondanks zagen al die rode tassen er erg gezellig uit.
Er waren ook heel veel enthousiaste opmerkingen, zoals: ‘Wat een leuke actie en ‘Volgend
jaar weer, hoor’ en van mensen die te laat waren: ‘Laat het volgend jaar eerder weten, dan doe
ik ook mee’. En ook: ‘Volgend jaar wil ik in een groepje mee doen’.
Voor mij was het ook nieuw en er werd mij verteld dat het ongeveer op € 25,00 zou
neerkomen. Maar dat was te krap verwacht. Ik heb niet alles tegelijk gekocht, maar ik denk
toch wel dat het op zo’n € 35 á € 40 neerkwam. Erg lastig was het toen de lockdown de
volgende dag van kracht zou worden, toen heb ik ook gauw nog een aantal artikelen gekocht,
wat daarna extra moeilijk zou zijn. Dat is dan toch nog gelukt, hoewel ik zodoende wel de
drukte in moest. Gelukkig ben ik niet ziek geworden.
Op de foto staan alle 27 tassen die ik bij de keuken uitgang van de Rehobothkerk had
neergezet op maandag 21 december. Ze zouden tussen 11 en 12 uur gehaald worden en dat
werd half 1. Alle tijd dus om ze voor de deur te zetten, hoewel ze niet buiten konden staan
want het miezerde. Toen de auto er was, regende het inmiddels door. De 27 tassen moesten
snel de auto in, anders kwam er teveel water in de tassen.
Er werd mij verteld dat over heel Vlaardingen, verdeeld over diverse kerken, 415 tassen
gevuld zijn. Hoe mooi is dat! Erg fijn dat Centrum-West ook zo leuk heeft meegedaan.
Bedankt nog allemaal.
Marian Verhagen
Start Actie Kerkbalans ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’
Met het hijsen van de vlag, het luiden van de kerkklokken om 12.00 uur en het lopen over de
Rode Loper, hebben we zaterdag 16 januari in de Rehobothkerk de aftrap van de Actie
Kerkbalans 2021 gegeven. Waarom de Rode Loper? Deze zou voor u als kerkganger worden
uitgerold om hierover afgelopen zondag de kerk binnen te gaan en zo te worden herinnerd aan
de Actie Kerkbalans. Corona belette ons dit, dus deden wij dat symbolisch voor u.
In de afgelopen week hebt u de Kerkbalans-envelop op uw deurmat/in de bus aangetroffen en
zal uw antwoord de komende week worden opgehaald. Inmiddels is het verblijdende nieuws
dat via internet al ca. € 250.000 is toegezegd en de helft daarvan ook al is betaald.
Veelbelovend!
Helaas neemt het legertje lopers in onze wijk in aantal af en dus kan het zijn dat uw adres
geen loper heeft. In dat geval rekenen we erop dat u uw antwoord kosteloos in de bijgaande
antwoordenvelop uiterlijk 29 januari zult sturen aan het Kerkelijk Bureau.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en financiële steun voor de kerk van
Vlaardingen in 2021. We wensen alle lopers een niet al te koud ‘ommetje’ en rekenen op uw
‘warme’ medewerking. Vriendelijke groet van de voorbereiders,

Nel Romers en Joop Immerzeel

