
Wijkberichten van  maandag9 mei 2022

Kerkdiensten
Aanstaande zondag, 15 mei, begroeten wij een gastvoorganger: ds. P. Schelling. Hij woont in
Monster en is al meerdere jaren met emeritaat. Het aardige is dat hij en ik elkaar (nog) een
beetje kennen uit vroeger tijden: toen ik in 1986 in Almelo in mijn eerste wijkgemeente begon
aan de noordkant van de stad, was hij predikant in het centrum. Wij hebben elkaar daar een
goed jaar meegemaakt totdat hij naar een andere standplaats ging. 

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, zal ds. Bert Kuipers weer bij ons voorgaan. Hij was een paar
weken  geleden  ook  al  als  voorganger  in  de  Rehobothkerk  en  toen  heb  ik  hem  in  het
wijkbericht al wat geïntroduceerd als oud-predikant van de Rotterdamse Laurenskerk.

Laat u beide voorgangers zien dat u hun komst op prijs stelt!

Op zondag 22 mei ga ik gewoon in onze dienst voor. Wij vervolgen dan de lezingen uit het
boek Openbaring en uit het evangelie naar Johannes.

Wij hopen op goede en fijne diensten!

Koninklijk onderscheiden
In  onze  wijk  zijn  twee  gemeenteleden  met  een  koninklijke  onderscheiding  geëerd.  Onze
scriba Lenie de Boer, Keesomstraat, kreeg haar onderscheiding als onderstreping van al haar
werk in onze gemeente: 42 jaar actief als scriba en bezoekouderling, daarnaast in de Stichting
‘Vrienden van Soenda’ als bestuurslid. Met haar en haar man Jan verheugen wij ons natuurlijk
meer dan over deze zeer terechte maatschappelijke waardering voor al haar inzet!

De tweede  onderscheiding  ging  naar  de  heer  Henk Boot,  Hugo de  Vriesstraat.  Hij  werd
geëerd vanwege al zijn brede inzet binnen het Groen van Prinstererlyceum; in de kerkelijke
gemeente is hij meer dan 20 jaar actief geweest bij ons kerkblad. Ook met hem en zijn vrouw
voelen wij de vreugde om deze erkenning van koninklijke zijde!

Beide leden van onze wijkgemeente werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook op deze
plaats dus van harte gefeliciteerd!



Koningsdag
Omdat Koningsdag dit jaar op een woensdag viel, de dag waarop in de kerk het wekelijkse
koffiedrinken op de ochtend is, werd door de wijkdiakenen besloten dit gewoon door te laten
gaan, maar wél met een hele extra feestelijke aankleding. Veel gemeenteleden kwamen en
genoten het lekkers bij  de koffie en de soep daarna.  Tegelijk  kon vanaf 11.00 uur op de
televisie gekeken worden naar alle festiviteiten van deze dag. Het was een feest! Eén van de
aanwezigen stuurde een tekst,  die hieronder in zijn geheel  is  opgenomen en waaraan ook
helemaal niets meer toegevoegd hoeft te worden:

Zoals gebruikelijk was er op woensdag weer koffiedrinken in de kerk. Het zou iets anders
worden  dan  we  gewend  waren.  Bij  binnenkomst  een  lekker  kopje  koffie  met  een  oranje
tompoes. Op de tafels stonden oranje servetten en oranje kroontjes in de bloemen, zag er
gezellig uit. Ook het oranje drankje ontbrak niet. Er was een grootbeeld t.v., zodat we niets
misten van het bezoek van de koninklijke familie aan Maastricht. Na afloop van de uitzending
kregen we oranje soep, door iemand van de aanwezigen zelf gemaakt, het was heerlijk. Wat
was dit voor mij een fijne ochtend. Lieve mensen bedankt voor jullie inzet.

Ten slotte
Verder natuurlijk heel graag weer een tot ziens of een telefonisch tot horens en een hartelijke
en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap



Wijkkas
In de maand april werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening
werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd is voor de bloemenpot van de
wijkkas  diaconie  en tevens  werd nog een gift  van 30 euro ontvangen.  Het aandeel  in  de
opbrengst van het oud papier van de maand maart bedroeg voor onze wijk € 309,-- (4,12 ton).
De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 20 en 21
mei 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

Wijkdiaconie
De maand april is al weer voorbij, tijd voor de volgende verantwoording. Sinds 23 maart is
weer  de  mogelijkheid  om met  elkaar  koffie  te  drinken.  Het  blikje  wat  er  staat  voor  een
vrijwillige bijdrage heeft de afgelopen maand € 176,00 opgebracht. Dit inclusief een gift van
€  42,00. Iedereen bedankt daarvoor. Ook wil ik de gevers van de andere giften bedanken. Dat
is voor de bloemenpot: via Nel Romers € 10,00, via Jannie de Bruijn € 5,00, € 10,00 via Joke
de  Zwart  en  via  Joke  Horlings  €  50,00 voor  de  algemene  rekening.  En  via  de  bank  de
volgende bedragen voor de algemene rekening: € 10,00, € 30,00. En voor de bloemenpot €
15,00 en via de wijkpenningmeester € 10,00. En nu vergeet ik bijna de bloemenbussen op de
eerste zondag van de maand, daarin zat afgerond € 65,00. Met een hartelijke groet,

Arie Noordhoek, penningmeester
Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05 

t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

Ouderensoos ‘De Regenboog’
Helaas kon de soosmiddag op 26 april jl. door omstandigheden niet worden gehouden, wat
wij  erg  vervelend  vonden.  Nu  is  met  de  kerkenraad  afgesproken,  dat  in  ieder  geval  de
soosmiddagen van  31 mei en 28 juni a.s. doorgaan en u bent van harte welkom om beide
middagen bij te wonen. Zoals altijd begint de soos om 14:30 uur en eindigt om 16:30 uur. De
spelletjes liggen al  klaar en Maaike Vis zal de leiding op deze middagen verzorgen. Ook
zullen er gastdames aanwezig zijn om u te voorzien van een kopje thee/koffie en iets lekkers
erbij. We hopen u in ieder geval op 31 mei a.s. te mogen begroeten.

Het bestuur

Oud Papier
Zaterdag 21 mei  is  er  weer  koffiedrinken tijdens het inzamelen van oud papier.  Hartelijk
welkom!

Adri van Vliet

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.


