Wijkbericht maandag 19 september 2022

Kerkdiensten
Aanstaande zondag, 25 september, zullen wij het Heilig Avondmaal vieren dat voor afgelopen
zondag op het rooster stond, maar geen doorgang kon vinden doordat ik zaterdag steeds zieker
ging worden. Mijn tweede moeder (de tweede vrouw van mijn vader) gaf op vrijdag een
etentje op haar verjaardag. Het leek wel of het in Zandvoort nog harder en gemener stormde
dan elders en in het restaurant bleek ik achteraf toch wel erg op de tocht te hebben gezeten.
Voeg daarbij wat smallere straatjes met hun windhoeken en zo moest ik zaterdag alarm geven
dat ik zondag vrijwel zeker niet kon komen. Een hele zware kou en grieperig (geen corona) en
als je dan al een poosje flink vermoeid bent, ben je meteen goed aan de beurt. Na nu twee
dagen knap ik al weer iets op, dus komende zondag hoop ik er weer gewoon te zijn en komen
wij samen rond Schrift en Tafel. Op de computer heb ik ’s avonds de dienst van de 18 de
gevolgd en een groot compliment aan onze ambtsdragers, organist Hans Treurniet en zeker
aan ouderling Bram van der Staaij, hoe die alles zo prima hebben opgevangen en de dienst
verzorgd hebben; dat mag ook hier van harte gezegd zijn!
Op 2 oktober is er dan een korte kerkdienst. Eerst een kwartier verzoekliederen zingen, dan de
dienst en dan weer een kwartier liederen zingen die verschillenden van u hebben opgegeven.
Op beide zondagen lezen wij uit Lucas 16 en wij hopen op goede en gezegende diensten!
Terugblik
Het was een overweldigend gezicht om in het startweekend op zaterdag 10 september de
kerkzaal zo omgetoverd te zien tot een totaal gevulde ruimte met rondom tafels waar alle
hobby’s en passies werden tentoongesteld, met tafels waar handgemaakte producten gekocht
konden worden, vaak ten behoeve van projecten in andere en armere delen van de wereld en
dan al die bezoekers, die zich langs al die tafels bewogen, gesprekken aangingen en hun
belangstelling toonden. Alles meer dan de moeite waard! Het toonde de veelkleurigheid van
het kerk-zijn en het elkaar aanvullende van al die talenten en al die inzet. Op zondag 11
september werd die veelkleurigheid en aanvulling van elkaar nog eens onderstreept met de
lezingen van 1 Korinthiërs 12 : 12 - 22 en de gelijkenissen van het verloren schaap en de
verloren drachme uit Lucas 15: zij kunnen niet gemist worden en dragen hun eigenheid bij
aan het lichaam, aan de kudde en aan het levensonderhoud. Dat werd wel heel concreet
doordat iedereen een stukje schilderij kreeg in te kleuren, waarna al die stukjes samengevoegd
werden tot één geheel: een groot schilderij dat aan de korte muur van de kerk, tegenover het
grote orgel, een blijvende plek zal krijgen. Praktische en heel concrete handreikingen en
onderaan het omvattende thema: werken in de wijngaard. Hieronder een foto ervan.

Ten slotte
Een hartelijke en warme groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Terugblik op een geslaagde Hobby/Passie markt
Wat was het leuk, wat was het gezellig, wast was het goed verzorgd! Wat een leuke variatie
aan passie en creativiteit heb ik gezien. Mijn indruk is dat er veel belangstelling was. De
mensen van de catering hielden goed in de gaten waar behoefte aan was, we zijn als
deelnemers niets tekort gekomen. De kerkzaal was sfeervol ingericht. Het was leuk - hoorde
ik van veel mensen - om eens andere gesprekken te hebben en te zien waar mensen graag hun
tijd aan besteden. Uit alle wijken waren deelnemers én bezoekers. Hoe fantastisch is het om
hierin veel meer gezamenlijk op te trekken. Het smaakt naar meer en er kómt ook meer. We
doen dit graag nog eens over en dan met als organiserende wijkgemeente de wijkgemeente
Holy. Er zijn al mensen die dit graag op zich zullen nemen. Niet gelijk volgende maand
natuurlijk, maar zéker dit seizoen.
Dan een persoonlijke noot van mijn kant: Wat was het heerlijk om de drempel - die voor mij
geen drempel is - over te gaan en zoveel bekenden weer te zien en te spreken. Grote dank aan
de mensen van de organisatie. Een hele klus, maar de moeite waard. Het was een feestje om
er te zijn. Waarvan akte!
Petra Nijboer

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.

