
Wijkberichten maandag 27 juni 2022

Erediensten:
Zondag 3 juli zal ds. Blei bij ons voorgaan.
Zondag 10 juli zal ds. Nico Paap weer bij ons voorgaan. 
Zondag 17 juli is  in de morgendienst eveneens ds. Nico Paap onze voorganger.
‘sMiddags is er ook weer een Vesperdienst in de Grote Kerk. 
Aanvang 17.00 uur. Voorganger is dan  Dhr. Elshout.
Zondag 24 juli is ds. Nico Paap de voorganger en zullen we het H.A. vieren.
Goede en Gezegende diensten gewenst.

Lenie de Boer-Keijzer
  

Vincent van Gogh (1853 – 1890), De Barmhartige Samaritaan, 1880, Kroller-Muller Meseum 
Otterloo. 

Oproep aan vrijwilligers voor het KERKTERRAS
Zondag 21 augustus zal er weer een kerkterras gehouden worden. Hopelijk weer in het 
Oranjepark of bij slecht weer in de Grote kerk. Afhankelijk van de locatie zijn er meer of 
minder mensen nodig. Zijn er mensen die vrijwilliger willen worden voor dit bijzondere 
evenement?
Het gaat om 
1. Koffie en limonade schenken, 
2. (klap)stoelen klaarzetten en na afloop weer stapelen, 
3. Collecteren en Welkom heten, 
4. Toezicht houden.



Je kunt bij de keuken een lijst vinden om je op te geven, met voorkeur nummer, anders ook 
nog bij:
Marian Verhagen telefoon 0620379649 of marian.verhagen@post.com

Zomaar een indruk van de koffieochtenden, iedere woensdag, ook in de zomer.

Wijkkas
In de maand juni 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. 
Ook werd rechtstreeks op de bankrekening een gift ontvangen van 200 euro.
Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20.
Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand april bedroeg voor onze wijk
 € 311,58 (  2,42 ton).

De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 15 en 16
juli 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

mailto:marian.verhagen@post.com


De melkboer en de dominee
          Geen sprookje; misschien wél een gelijkenis…

In een van mijn vorige gemeentes woonde een predikantsechtpaar. Hij was al enige jaren met 
emeritaat. Zij waren ooit begonnen op hun eerste standplaats in een middelgrote 
dorpsgemeente. De predikant deed trouw alles wat van hem verwacht werd. Zijn vrouw als de
domineese net zo. Zo ging dat toen. Na enkele jaren in die eerste gemeente begon het in het 
tijdsbestek van ongeveer een week met een reeks klachten: de dominee had enkele zieke 
gemeenteleden niet bezocht. Dat werd natuurlijk niet rechtstreeks aan hem voorgelegd, maar 
het bereikte wél ‘Mevrouw’. Die had weinig tijd nodig om uit te zoeken wat er aan de hand 
was en waar de klachten vandaan kwamen. Wat bleek?: de melkboer was in die week ziek 
geworden. Op zijn ronde door het dorp kwam hij bij ongeveer alle huizen en hoorde daar alle 
nieuwtjes, die hij vervolgens keurig op de pastorie doorgaf. Toen de melkboer dus uitviel, 
droogde gelijk de stroom berichten over des dominees gemeenteleden op…

Met een hartelijke lach werd mij dit verhaal verteld toen ik eens bij hen op bezoek was, met 
de ondertoon van een ervaringsanekdote en tegelijk de knipoog in de trant van ‘zo kan het 
gaan in de gemeente en doe er je voordeel mee’…

Het is dus geen sprookje. Misschien heeft het wél een trekje van een gelijkenis. Want de 
boodschap van het verhaal is natuurlijk: pastores kunnen niet ruiken wanneer er iets met 
iemand aan de hand is of wanneer iemand behoefte heeft aan een bezoek en/of gesprek. 
Ergens je laten ontvallen dat je contact met een van de pastores fijn zou vinden, kan het risico 
bevatten dat het bericht toch niet overkomt – niet alleen een melkboer kan ziek worden…

De moraal van het verhaal: leg zelf rechtstreeks contact met uw pastor. Alleen zijn die 
misschien niet altijd meteen te bereiken en zijn zij aan het werk in de gemeente. Onze wijk 
heeft een voortreffelijk meldpunt. Via 06 – 35 12 26 65! Dagelijks kunt u daar van 9.00 uur 
tot 22.00 uur terecht. De vrijwilligers, die deze telefoon beheren, helpen u uitstekend verder: 
zij verwijzen naar iemand die u voort kan helpen uit de sociale kaart van Vlaardingen of zij 
geven uw telefoontje met uw verzoek door: aan mij of aan collega Bart Starreveld. Wordt 
overigens dit 06-nummer niet meteen opgenomen, dan komt u bij de voicemail en daar kunt u 
dan uw naam en telefoonnummer inspreken, eventueel vergezeld van het bericht waarom u 
belt. Er wordt dan weer contact met u opgenomen.

Werkelijk waar: wij zijn als wijkgemeente bevoorrecht met deze werkwijze én met de 
vrijwilligers die ervoor beschikbaar zijn! Niet wachten dus of het bericht dat u tegen de buren 
eens gezegd hebt misschien ook de pastores bereikt. Gewoon zelf 06 – 35 12 26 65 even 
bellen. Het telefonisch meldpunt is er voor u!

        ds. Nico Paap

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.


