Wijkberichten maandag 31 januari 2022

Kerkdiensten
Wat was en is het een feest om alweer twee zondagen elkaar persoonlijk te ontmoeten in de
kerkdiensten! Van alle kanten, inclusief mijzelf, was daar een sterk verlangen naar en nu
begroeten en spreken wij elkaar weer in de Rehobothkerk: wij vieren de diensten weer samen
en daarbij telt iedereen mee, die de kerkdiensten via de livestream bijwonen! De kerk is nu
drie keer een poos gesloten geweest en de tweede keer dat dit noodzakelijk was, duurde maar
liefst meer dan een half jaar. Met alle aanpassingen voor ieders veiligheid kan de kerk
gelukkig weer open en het is volop te hopen dat een vierde keer sluiten toch echt niet meer
nodig zal zijn.
In de diensten vervolgen wij de lezingen uit Lucas. Aanstaande zondag ben ik de voorganger
en lezen wij Lucas 5 : 1 – 11.

Op zondag 13 februari verwelkomen wij een voorganger, die bij mijn weten nog niet eerder in
ons midden was: ds. Bert Kuipers. Tot zijn emeritaat was hij predikant van de Laurenskerk in
Rotterdam. Het aardige is dat hij en ik elkaar nog wat persoonlijk kennen uit onze studietijd in
Utrecht. Hij was een paar jaar eerder begonnen dan ik en was lid van een ander dispuut dan
ik, maar toch waren er ontmoetingen met elkaar, ook via gemeenschappelijke vrienden. Bert
Kuipers is zeker ook heel bekend door zijn tekeningen: vaak zijn er allerlei illustraties van
zijn hand te vinden in die brede wereld van theologische en kerkelijke publicaties en menig
tekening kent een grote humor en cartoonachtige trekken. Laat u hem blijken dat u zijn komst
naar de Rehobothkerk waardeert!
Wij hopen op goede en feestelijke diensten!
Uitvaarten
Ook op deze plek spreken wij de hartelijke gelukwensen uit naar Wico Verhagen: hij is
geslaagd voor de cursus die gemeenteleden toerust om voor te gaan bij uitvaarten. Op bezoek
bij Wico en Marian Verhagen vertelde alles van die opleiding en toonde hij cursusmateriaal in
de vorm van een stel stevige boeken. Ik ben er van onder de indruk! Dat ben ik nog meer als
ik er aan denk, dat in mijn theologiestudie hier totaal geen aandacht voor was; dat werd
overgelaten aan de kerkelijke predikantsopleiding en dat betekende toen dat je een stage van
drie maanden liep in een gemeente en de predikant daar je in de praktijk wegwijs maakte.

Wico heeft de wens uitgesproken zijn werk en inzet bij een uitvaart te beperken tot onze
wijkgemeente. In overleg met hem en de wijkkerkenraad zullen we meer precies afspreken
hoe en wanneer een beroep op hem gedaan zal kunnen worden.
Een intensieve en zo wezenlijke taak in de gemeente kun je niet doen zonder ook een zending
daartoe binnen de gemeente te ontvangen, zoals predikanten en ambtsdragers bevestigd
worden en kerkelijk werkers in een bediening worden gesteld. In de kerkdienst van 20
februari willen wij deze zending en zegening tot uitdrukking brengen. Wij wensen Wico toe
zijn werk te doen onder de zegen van onze Heer en daarin persoonlijk te ervaren dat het in
alle opzichten goed is!
Gift
Gebruikelijk is dat giften verantwoord worden door de penningmeesters van onze ‘gewone’
wijkkas en van de diaconale wijkkas. Deze keer even anders: ik kreeg op zondagavond 23
januari bij een toevallige ontmoeting met een gemeentelid een enveloppe toegestopt: daarin
meerdere collectebonnen en een biljet van € 10,-. Totaal bevatte de enveloppe € 22,50 en dat
was bestemd voor de wekelijkse collecten in de kerk. Maar die kon nog niet bezocht worden
en bankoverschrijvingen zijn soms wat omslachtig. Het collectebedrag is inmiddels door mij
overgemaakt op de wijze zoals steeds in Onderweg en bij de liturgie is beschreven. Aan de
geefster natuurlijk heel veel dank!
Verhuizing
Mevrouw Riet van Toor – Roskam is op 27 januari verhuisd naar Uitzicht, Churchillsingel
523, 3137 XB Vlaardingen. Het zelfstandig wonen in de Westwijk begon toch wat zwaar te
worden. Zij is altijd een heel betrokken lid van onze wijkgemeente geweest en wil ook op
haar nieuwe adres graag met ons verbonden blijven. In onze gedachten is ook de herinnering
aan haar man Rien, die zoveel jaren een van onze vaste organisten was en de lofzang
ondersteunde met zijn spel. Wij wensen Riet van Toor toe dat haar nieuwe woonplek heel snel
ook
thuis
zal
zijn!
Ten slotte
Heel graag weer een tot ziens of een telefonisch tot horens en een hartelijke en warme groet
aan u allemaal!s. Nico Paap
Huispaaskaarsen
Ook dit jaar kunnen huispaaskaarsen worden besteld. Er zijn vier verschillende afbeeldingen.
Afhankelijk van de grootte kosten ze € 22,50, € 30,00, € 37,00 of € 65,00. Op de lectuurtafel
in de kerk ligt een bestelformulier. Er kan ook per e-mail worden besteld: teun.atie@tiscali.nl
of telefonisch: 06-36407554.

Vrijwillige doeners opgelet!
Over enige maanden gaat onze koster Julio Castro Mata met pensioen. Door de financiële situatie van
onze Protestantse kerk van Vlaardingen is vervanging door een beroepskracht niet meer mogelijk. Om
die reden vormen we een groep van vrijwilligers en zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons

willen helpen de werkzaamheden uit te voeren. Bent u in de gelegenheid mee te doen, dan verzoeken
wij u contact op te nemen met
Leen Hokke, tel. 0682011042

Wijkkas
In de maand januari werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de
bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft bestemd is voor de
bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via de centrale Diaconie werd op de bankrekening een
doorgestuurde gift ontvangen van € 50. Voor de oliebollenactie werd op de bankrekening nog
een bedrag van € 3,50 ontvangen. Via Nel Romers werd een zakje met opgespaard koffiegeld
ontvangen van € 16,55. Tijdens de actie Kerkbalans werd aan een ophaler een grote zak met
los geld meegegeven als gift voor de wijkkas, die via Nel Romers werd doorgegeven. In totaal
bedroeg de inhoud maar liefst € 120,60 (gespaard met statiegeld).
Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand december bedroeg voor onze
wijk € 232,60 (2,02 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in
het weekend van 18 en 19 februari aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel
gunstig, dus iedereen blijft nog steeds van harte uitgenodigd om het oud papier te komen
inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.
Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,
Paul Faas
wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928
Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West EXTRA
Zoals bekend fungeert de Rehobothkerk sinds een paar maanden doordeweeks als testlocatie
van de GGD. Echter, wat men zich bij aanvang van de afspraken hierover niet realiseerde, is,
dat het Meldpunt gedurende de hele dag, ook in het weekend, gebeld wordt door mensen die
info vragen over openingstijden, uitslagen et cetera. De GGD-lijnen zijn vaak moeilijk
bereikbaar, waarna men via de website van de kerk het bekende nummer van het CTM belt.
De zes medewerkers hebben er niet veel problemen mee, maar hopen dat gemeenteleden, die
niet direct gehoor krijgen, een duidelijk bericht willen achterlaten of nogmaals terugbellen,
het liefst in de avonduren.
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.

