Wijkberichten maandag 22 augustus 2022

Kerkdiensten
Aanstaande zondag, de 28ste augustus, zal ik voorganger zijn in de Rehobothkerk en op
zondag 4 september gaat pastor Bart Starreveld voor. Wij hopen op goede diensten!
Overleden
Op zondag 24 juli is overleden mevrouw Jacoba (Co) Waringa - van der Schee. Zij was 90
jaar oud en woonde in de Blois van Treslongflat. Tot de coronatijd kwam zij trouw in de
Rehobothkerk en was een heel betrokken lid van de Bloiskring, de bijbel- en gespreksgroep.
Op die kring kon zij hele persoonlijke dingen met ons delen, ook over haar eigen
levensgeschiedenis. Zo hadden wij onze regelmatige ontmoetingen. Toen corona ook de
deuren van onze kerk sloot, spraken wij elkaar met enige regelmaat aan de telefoon. Wij
verstonden elkaar en dat zei zij mij ook, ook over de zaak van haar eigen gezondheid met
diabetes: ‘jij begrijpt me tenminste’ en dat ervaar ik als een groot compliment. Zo denk ik aan
haar met warmte in een goede verbondenheid. De uitvaart was op vrijdag 29 juli in het
uitvaartcentrum Matrice in Schiedam en aansluitend is zij begraven op de begraafplaats Holy.
Stellig op haar wens of die van de kinderen was daar geen kerkelijke betrokkenheid bij, maar
zij hoorde bij ons als een actief lid van onze wijkgemeente. Haar nagedachtenis zij tot zegen!
Zomerprogramma
Er waren op 3 augustus maar liefst 34 personen bij de tweede lunch in het zomerprogramma.
Dat gaf een wel heel goed gevulde grote zaal en bij de voorafgaande koffie op het kerkplein
was het uiteraard ook minstens zo druk. Een feest dat dit zo kon en kan! De derde lunch is
intussen geweest op 24 augustus, maar de koffieochtenden blijven natuurlijk gewoon
wekelijks doorgaan. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Rehobothkerk, of op het
plein bij mooi weer, bent u er van harte welkom en neemt u gerust iemand mee hier naar toe!
Svp hier de foto plaatsen
Toekomst
Allereerst hartelijke gelukwensen aan de wijkgemeente Grote Kerk nu collega Geert van
Meijeren het beroep naar deze wijk heeft aangenomen! Een lange periode van vacant-zijn is
daarmee binnenkort voorbij. De toekomst heeft nog meer in petto voor zowel deze
wijkgemeente als de onze: vanaf 1 januari zullen wij de Rehobothkerk samen gaan gebruiken
voor de erediensten, nu de Grote Kerk daarvoor afgestoten wordt. Dat vraagt natuurlijk
duidelijke afspraken en de nodige flexibiliteit van beide kanten. Er moet het nodige afgestemd
worden wat de aanvangstijden van de diensten op zondagmorgen betreft en de maximale
tijdsduur van de eerste dienst; daarbij allerlei bijbehorende zaken als kostersdiensten,
koffiedrinken en onderweg komen er dan vast en zeker nog de nodige zaken bij. Souplesse bij
de afspraken dus en betrouwbaarheid bij het ons er aan houden. De eerste stappen voor dit
gezamenlijke gebruik van de Rehobothkerk zijn al gezet. Ik heb even zitten mijmeren: ik weet
niet waarom de kerk bij haar ingebruikname in 1958 de naam Rehoboth heeft gekregen; ik
weet wel dat het woord ‘weids’/‘ruimte’ betekent (Genesis 26 : 22) en voor allen die in het
kerkgebouw met deze naam hun kerkdiensten vieren, geldt dat zij dan iets waar te maken
hebben. Ik denk dat je alleen zo met elkaar de toekomst op een goede en fijne manier kunt
binnengaan!

Ten slotte
Een hartelijke en warme groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Vanuit de kerkenraad
Ook dit jaar zijn er weer aftredende ambtsdragers. Dit zijn de heer Wim Poot,
ouderling/kerkrentmeester, mevrouw Nel Kleijwegt en de heer Jaap Kleijwegt en mevrouw
Wil Verkade, allen als diaken werkzaam. Nel Kleijwegt stopt met haar werk als diaken. De
andere ambtsdragers zijn bereid om nog een volgende periode werkzaam te zijn binnen onze
kerkenraad. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Zij zullen dan ook herbevestigd worden
als ouderling/kerkrentmeester of diaken. Ook begrijpen we het besluit van Nel Kleijwegt en
zijn we dankbaar voor al het werk dat ze zoveel jaren heeft gedaan binnen onze wijk. Dit met
tomeloze inzet en enthousiasme. Daarnaast stopt de heer Bram van der Staaij als
ouderling/voorzitter. Mevrouw Wilma Kievit zal tevens in het kerkelijk ambt worden
bevestigd omdat zij de taak van voorzitter zal overnemen. De bevestiging/herbevestiging en
afscheid zal plaats vinden in de morgendienst van 11 september aanstaande.
Lenie de Boer - Keijzer
Van de voorzitter
Toen ik in 1977 in de Westwijk kwam wonen, werd ik al heel snel gevraagd om in de
toenmalige Maranathakerk ambtsdrager te worden. Dat werd jeugdouderling. Na een aantal
jaren merkte ik dat diaconie toch dichter bij mij lag en werd ik diaken. Al gauw kwam de
verkoop van de Maranathakerk en ging ik over naar de Ichthuskerk. Begin jaren 90 vond ik
het goed even te stoppen met kerkenwerk. Maar binnen een jaar werd ik gevraagd de vacature
van voorzitter diaconie in te vullen wat ik heb gedaan. Daarnaast afgevaardigde naar de
Centrale Diaconie en Commissie Maatschappelijk Werk.
Na een aantal jaren kwam de verkoop van de Ichthuskerk en vertrek naar de Rehobothkerk.
Enige tijd later werd ik gevraagd voorzitter van de AK te worden wat ik naast de
wijkactiviteiten 9 jaar heb gedaan. Daarna heb ik het voorzitterschap van de kerkenraad
wijkgemeente Centrum-West op mij genomen. Wel alle overige ambten en activiteiten
afgeschaald.
Al met al zo’n 45 jaar ingezet voor de kerk van Vlaardingen. En met veel plezier ondanks dat
er best wel regelmatig lastige situaties waren. Velen van u zullen wel zeggen dat er een max is
aan het aantal jaren ambtsdragerschap en dat klopt. Eigenlijk maximaal 2 x 4 jaar volgens de
kerkorde. Maar als wij ons daar strikt aan houden dan hebben we nog maar weinig
ambtsdragers over om al het werk goed uit te voeren en zouden kerkdiensten niet door kunnen
gaan. Want ik ben geen uitzondering, velen in kerkelijk Vlaardingen zetten zich gelukkig vele
jaren in om het werk door te kunnen laten gaan.
En toe kwam corona en de lockdown. Even geen vergaderingen, kerkdiensten etc. Toen
besefte ik wat heerlijk die tijdelijke rust was. En bracht mij op de gedachte om er eens een
poosje tussenuit te gaan. Dat is best wel lastig, want wie neemt het over.
Gelukkig heb ik Wilma Kievit bereid gevonden om de taak van voorzitter kerkenraad wijk
CW op zich te nemen waar ik heel dankbaar voor ben. Nu wordt het best wel een uitdagend
jaar met de intrek van wijk GK op zondag en het haalbaarheidsonderzoek voor onze transitie.

Daarom gaan Wilma en ik samen aan de slag tot de eventuele nieuw-/verbouw en kan ik haar
inwerken. Dan gaan we tijdelijk in Holy kerken en trek ik mij terug. Totdat de transitie klaar
is en hoop ik dat Wilma het dan nog steeds zo leuk vindt om samen met mij de toekomst van
onze wijkgemeente verder vorm te geven. Wilma zal met de startzondag bevestigd worden
met bijzondere opdracht, namelijk voorzitter kerkenraad.
Ik ben blij met al die jaren kerkenraad. Zij hebben mij veel gebracht. Jawel, ook grijze haren,
maar ook persoonlijke ontwikkeling en veel mooie mensen om mee samen te werken.
Bram van der Staaij,
voorzitter kerkenraad wijk CW.
Wijkwerkgroep Vergadering
Op maandag 5 september wordt er weer een W.W.G.-vergadering gehouden. Het betreft de
wijken: Lage Weide; Hoogkamer; Zuidbuurt; Wijk Wetering en Residence Wetering;
Buitenwijk. De vergadering begint om 14.00 uur in de Rehobothkerk, onder leiding van
Hannie Baauw en Wim Poot.
Lenie de Boer - Keijzer
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.

