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Pasen
Pasen is de hoge feestdag van de opstanding van onze Heer: het is één en al feest, nu dood en
graf het laatste woord ontnomen is. De kleur wordt weer wit van het stralende licht, het Gloria
wordt in de diensten weer ingezet en feestliederen worden gezongen: de Heer is opgestaan! Er
zal in de dienst een liturgieboekje zijn en veel belangrijker: voor de allerjongste kerkgangers
is er oppas en kindernevendienst. Wij hopen op een geweldige en feestelijke dienst in een
volle Rehobothkerk!

De zondag na Pasen heet ‘Als Pasgeborenen’. Dit jaar op 8 april. Het is dan de achtste dag,
het ‘Octaaf van Pasen’; acht is het getal van het nieuwe begin, de eerste dag van de nieuwe
week na de zeven dagen van de voorbije oude week. Veel doopkapellen en doopvonten zijn
daarom achtzijdig. Het Paasfeest wordt dan afgesloten – deze zondag wordt ook wel ‘Beloken
Pasen’  genoemd; ‘beluiken’  betekent  dat  de luiken er als  het  ware voor gaan –,  maar  de
Paastijd gaat natuurlijk door, tot en met Pinksteren.

In  beide  diensten  zal  ik  de  voorganger  zijn.  Op  Pasen  lezen  wij  Exodus  15  :  1  –  18,
Openbaring 1 : 10 – 18 en Johannes 20 : 1 – 18. Op Beloken Pasen openen wij de Schrift bij
Jesaja 26 : 1 – 13 en Johannes 20 : 19 – 31. 

Wij hopen op hele feestelijke diensten!

Ten slotte
Goed en fijn Paasfeest gewenst en een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Einde van het besparen voor Zambia: Doen wat NIEMAND wil doen.

Zondag is het PAASFEEST, het feest van onze opgestane Here Jezus, wat een FEEST! Met 
elkaar hebben we daarnaar toegeleefd en gevast op verschillende manieren. Wat erg fijn is, 
dat elke manier goed is. 
Het wekelijks met elkaar soep en brood eten en daarna het bespaarde bedrag in de collectezak 
doen, het niet drinken van wijn, bier of sap, maar water, het overslaan van een koekje of 
chocolade bij de koffie of thee, de fiets pakken in plaats van de auto, een dag geen vlees eten 
of de was lekker in Gods wind laten drogen, op al deze manieren kon er geld bespaard worden
en dat haalden we elke week op. De afgelopen soepmaaltijd bracht  €146,00 op, mooi toch? 
Deze laatste week , de Stille Week was de laatste week van de 40 dagentijd. Ik had het wat 
ongelukkig geschreven en wekte de indruk dat afgelopen zondag ook de laatste keer de 
besparing in de zakjes bij de uitgang gedaan kon worden. Ik bedoelde van de besparing van 
die week. Maar we hadden nog een week te gaan. Of bent u gelijk gestopt met besparen? 
Voor diegenen, die toch ook deze laatste week nog bespaard hebben, staan er nog mensen met
een collectezakje aan het eind van de dienst, dan kunt u het nog doneren.
Ik wil u ontzettend bedanken namens de Zusters en mensen, maar vooral de kinderen en hun 
grootouders uit Zambia die we een financiële ondersteuning konden geven en de mensen die 
bij het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt werken en de mensen die bij dit 
Steunpunt geholpen worden. Denk niet dat het een druppel op een gloeiende plaat was, er 



werd met de Protestante en Rooms Katholieke kerken uit Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen aan meegewerkt. Dus dat zal een mooi bedrag worden.
Ik zal het eindbedrag nog eens doorgeven, dat is nu nog niet bekend.
Voor nu een GEZEGEND PAASFEEST.

Marian Verhagen

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. 


