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Zondag 13 mei
Ik ben nog onder de indruk van de dienst over het gebed, en dan met name van het
Onze Vader in beweging. De gebaren hebben het gebed op een andere manier extra
kracht bij gezet, vind ik. Een woord van dank aan Josée van der Kooij en de mensen
die zo bewogen met ons hebben gebeden en hebben verwoord wat het voor hen
betekende, dit te doen.
Dan zondag 13 mei. De zevende zondag van Pasen heet Exaudi, ‘Hoor’, naar de
antifoon bij psalm 27, die bij deze zondag hoort: “Hoor mij, Heer, als ik tot u roep”.
Maar deze zondag wordt ook ‘wezenzondag’ genoemd, vanwege de ligging tussen
Hemelvaart en Pinksteren. De leerlingen leven in de verwachting van de Heilige
Geest, de ‘erbij geroepene’ (parakleet).
Wij lezen op deze zondag verder uit de Noachgeschiedenis over het verbond van
God met Noach en zijn nakomelingen “en met alle levende wezens de bij jullie zijn”.
Een prachtig verhaal, waarin we eindelijk de regenboog zien verschijnen, waarover
we al weken zingen. De evangelielezing is uit Johannes 17, de verzen 14 tot en met
26, een deel van het zogenaamde ‘hogepriesterlijke gebed’ dat Jezus bidt voor de
mensen die God hem heeft gegeven.
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal en de Vredescantorij onder leiding
van Jaap van Toor zal medewerking verlenen. Zo bidden we samen zingend het
tafelgebed: “Danken wij de goede God”, 403c in het liedboek. Een dienst om naar uit
te zien!
Erwin de Fouw
Werkgroep Vlaardingen Srebrenica
Van 21 april t/m 28 april zijn Rinus Witvoet en ik naar Bosnië geweest.
De eerste vier dagen waren we in Srebrenica. Elke keer weer een warm bad. We
kennen daar al zoveel mensen! We hebben veel projecten bezocht, veel met de
betreffende mensen gesproken en veel met Dragana (van Prijatelji Srebrenice)
gesproken. Sommige projecten gaan goed, maar anderen hebben soms problemen
met het terugbetalen van de lening. Dat is meestal geen onwil, maar de opbrengsten
vallen soms wat tegen. Ramo (onze ‘favoriet’) heeft zijn gehele lening al
terugbetaald, inclusief een extra termijn. “Voor anderen” zoals hij zegt. Maar Ramo
en zijn vrouw Begija hebben nu een ander probleem. Door het slechte weer in het
voorjaar is het dak van zijn woonhuis beschadigd en is hun groentekas beschadigd.
En dus moeten zij keuzes maken. Die keuze wordt nog “bemoeilijkt” door hun oudste
zoon. Die heeft het gymnasium afgerond en wil gaan studeren. Dus waar kies je
voor: de reparatie van je dak en groentekas, of de studie van je zoon. Met in het
achterhoofd, dat je tweede zoon over twee jaar ook het gymnasium afrondt en dat hij
ook wil gaan studeren. Rinus heeft daarvoor wat bedacht. We moeten dat, in
samenwerking met Dragana, nog uitwerken. Het wordt waarschijnlijk een lening.
Maar één ding is zeker, we hebben daar wat geld voor nodig en zoals gebruikelijk
staat onderaan dit stukje weer ons banknummer.
De laatste twee dagen zijn we in Sarajevo geweest. We hebben een goed
kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe Nederlandse ambassadeur en een
paar van zijn stafmedewerkers. Wij hebben uitgelegd wat we deden en doen. Hij was
erg blij over onze inzet in Srebrenica, over wat wij sinds een aantal jaren doen voor
jongeren (opleidingen en starten van bedrijfjes). Wij hebben aangedrongen bij hem
om het werk van Dragana en haar organisatie van harte te ondersteunen. Hij gaat

dat in ieder geval bespreken met gemeentebestuur van Srebrenica en gaat zelf ook
de door ons gesponsorde mensen een bezoek brengen. Financieel kan de
Nederlandse ambassade niet veel meer betekenen. Zij zijn gebonden aan de
richtlijnen vanuit Den Haag.
Donderdag was de koningsdagreceptie, georganiseerd door de ambassade. Hiervoor
zijn veel Nederlanders die in Bosnië wonen en werken uitgenodigd. Het is leuk om
mensen te ontmoeten die, net zoals wij, willen proberen het Bosnische volk een
betere toekomst te geven. Met het stichten van bedrijven e.d. Ook zij lopen aan
tegen politieke problemen, groepen die elkaar tegenwerken enz.
Maar ook deze mensen blijven het proberen en blijven het beste ervan hopen.
En dat doen wij, weliswaar in het klein, ook!
U kunt (blijven) helpen door een gift op onze bankrekening NL84 ABNA 0625 1508
56 t.n.v. HJ Strik o.v.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica. Voor informatie kunt u
altijd bij mij terecht.
Telefonisch 010-4741668 of via hjstrik@gmail.com
Hans Strik
Overleden
Op vrijdag 4 mei is overleden Wilhelmina Johanna (Mien) de Rooij-Boomert op de
gezegende leeftijd van 95 jaar. Mevrouw de Rooij woonde sinds enkele jaren in
zorginstelling de Meerpaal. De afscheidsdienst zal a.s. vrijdag (11 mei) om 11 uur
hier in Vlaardingen in de aula van begraafplaats Holy zijn. In de volgende Onderweg
zal een uitgebreidere in memoriam staan.
Loes Hössen

