
Wijkberichten 19 februari 2018

Zondag 25 februari is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. De naam van deze 
zondag is Reminiscere: ‘Gedenk uw barmhartigheid’, naar Psalm 25 vers 6. Op het rooster 
staat Marcus 9: 2-10, bekend als ‘de verheerlijking op de berg’. Drie leerlingen zijn getuige 
van wat daar gebeurt, maar Mozes en Elia hebben vooral een belangrijke rol. Vandaar de 
lezing van 1 Koningen 19: 9-18, over Elia op de berg Horeb. Elia wordt met nieuwe moed 
weer op weg gestuurd. Ook Jezus wordt weer opnieuw bepaald bij de weg van God die hij 
mag gaan. Er lijkt een gedaanteverandering van Jezus plaats te vinden, met een moeilijk 
woord transfiguratie genoemd. Marcus maakt duidelijk dat Jezus de Zoon van God is en de 
lijdende Messias. Het is nogal een ervaring, daar op die berg, een ingewikkelde gebeurtenis. 
Wat betekent dat eigenlijk voor de aanwezige leerlingen en voor ons? Ik hoop u daar zondag 
meer over te vertellen. Dat het een goede dienst mag zijn met elkaar. Petra Nijboer 

Vastentijd. Tweede week besparen voor het project dichtbij. Doen wat NIEMAND wil doen. 
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). Een kort stukje over mevrouw Patience, 
die in Nederland kwam zo’n 20 jaar geleden, als seksslavin. Zij moest werken voor de 
Liberiaanse rebellen. Zij liep daarbij een HIV-infectie op. Ze wist te ontsnappen aan de 
mensenhandelaars en vroeg in Nederland asiel aan. Om een heel lang verhaal kort te maken, 
ze kreeg kort geleden pas haar verblijfsvergunning. U kunt meer lezen op de 2de donderdag in 
ons 40dagenkalender boekje. Zij kreeg veel hulp en ondersteuning van ROS. Er komt een 
excursie naar ROS en wel op zaterdagmorgen 3 maart. U kunt zich daarvoor opgeven bij 
Marian Verhagen. Dit jaar willen we ROS financieel steunen, 15% van al het bespaarde geld 
is voor ROS. Afgelopen vrijdag hadden we de 1ste vastenmaaltijd, de vastensoep. We kregen 
heerlijke vegetarische bamisoep en goed gevulde ossenstaartsoep met balletjes. Het was 
behalve heerlijk, ook nog eens erg gezellig. Wilt u a.s. vrijdag mee eten? Achter in de kerk of 
bij de keuken ligt de lijst om u op te geven. Neemt u dan wel uw soepkom, lepel en 
portemonnee mee a.s. vrijdag. Om 6 uur inloop, kwart over 6 eten en zeker om kwart over 7 
klaar, het was zelfs eerder de vorige vrijdag. We hadden een mooie opbrengst de eerste keer: 
€121,60. Wilt u deze week op een andere manier besparen? Laat snoep en koek staan, neem 
gewoon een week lang niets extra’s en doneer uw besparing in de collectezakjes bij de 
uitgangen. Succes ermee, een goed vastenweek gewenst. Marian Verhagen

Avondgebeden in de Veertigdagentijd. Ook dit jaar in de Veertigdagentijd wordt er op 
woensdagavond een avondgebed gehouden in de Grote Kerk. Zij worden georganiseerd door 
de wijkgemeente rond de Grote Kerk en onze eigen wijkgemeente Centrum-West samen. 
Avondgebeden zijn korte diensten, waarin de schriftlezing en het gebed de centrale plaats 
innemen. Heel zinvol om zo in de voorbereidingstijd op Pasen ook gelovig en innerlijk bij 
onszelf inkeer en bezinning te vinden. In deze Veertigdagentijd was het eerste avondgebed op 
woensdag 21 februari; de overige avondgebeden zijn op woensdag 28 februari, 7 maart, 14 
maart als kerkdienst op de Biddag voor gewas en arbeid en 21 maart. In de Stille Week is er 
dagelijks een avondgebed: maandag 26 maart, dinsdag 27 maart en woensdag 28 maart. 
Steeds om 19.30 uur in de Grote Kerk. U bent er van harte welkom!

Ten slotte. Een goede en zinvolle voortzetting van de veertig dagen gewenst en een warme en
hartelijke groet aan u allemaal! Uw, ds. Nico Paap

Bijbelkring. De kring rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden is weer op dinsdag 27 
februari om 9.30 uur in de Rehobothkerk. Deze keer staat Job nog op het programma. De 



bijeenkomsten eindigen zo rond de klok van 11.00 uur.  Hartelijk welkom! Jannie Snoek en 
Petra Nijboer

Huispaaskaarsen. U kunt nog een huispaaskaars 2018 bestellen. Volgende week 
moet de bestelling de deur uit dus zondag a.s. is de laatste gelegenheid. Een 
afbeelding van de mogelijkheden en een bestelformulier vindt u op de lectuurtafel 
in de kerkzaal. 

Uit de wijk. De operatie van mevrouw Van der Knaap is, i.v.m. griep, 2 weken 
uitgesteld. Lenie de Boer-Keijzer

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West. Voor pastorale – en diaconale 
vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van ’s 
morgens 9.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele 
pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van 
Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard.  Het CSP is geen telefonische 
hulpdienst.

Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dat dan 
uiterlijk op vrijdag per mail door aan een van de pastores. 


