
Wijkberichten 16 april 2018

Paastijd
Het paasfeest wordt doorgevierd tot en met de achtste dag, het ‘Octaaf van Pasen’, dat is de
eerste zondag na Pasen. Acht is het getal van de opstanding, van de herschepping. Na de oude
schepping van zeven dagen begint de nieuwe schepping op de achtste dag; de zondag als
achtste dag van de week is ook de eerste dag van de nieuwe week. Na de zondvloed kwam
Noach  op  het  droge  met  de  acht  mensen  die  in  de  Ark  verbleven.  Menig  doopvont  en
doopkapel telt acht zijden.

Zo spelen wij met symbolen; daarin is vaak meer en dieper aan te geven en te zeggen dan met
woorden alleen. Na de veertig dagen voor Pasen kent ook de tijd ná Pasen een periode van
veertig dagen. In deze periode bereiden wij ons voor op het afscheid dat de opgestane Heer
van ons  nemen  zal:  tot  zijn  hemelvaart  tellen  wij  veertig  dagen.  Tien  dagen later  is  het
Pinksteren: na het afscheid van onze Heer is Hij in en door zijn Geest bij ons en zullen wij
leven als herschapen mensen. Pinksteren is de afsluiting en de voltooiing van de Paastijd: nu
is het aan ons te gaan in het voetspoor van Jezus, te leven zoals Hij, te tonen dat de nieuwe
schepping daadwerkelijk een feit is. Het is oorspronkelijk een oogstfeest: is door ons en aan
ons te ervaren dat wij de oogst van Pasen zijn? Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse
woord  dat  ‘Vijftigste’  betekent:  de  veertig  dagen  na  Pasen  plus  tien.  De  zondag  tussen
Hemelvaart en Pinksteren heet niet toevallig ‘Wezenzondag’, naar de belofte van Jezus dat
Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18); de andere naam van deze zondag is
‘Exaudi’ (‘Hoor’) vanuit Psalm 27: 7.

Ook de zondagen van de Paastijd dragen hun eigen namen met recht en reden en zo geven zij
ook iets  van  hun eigen karakter  weer.  De eerste  zondag  heet  ‘Quasimodo  geniti’  en  dat
betekent ‘als pasgeborenen’. Omdat dit dus de achtste dag van het paasfeest is en daarmee
ook de afsluiting ervan, heet deze zondag ook ‘Beloken Pasen’; dat zegt dat als het ware de
luiken nu voor het paasfeest gaan. Dit jaar was dat op 8 april. De tweede zondag na Pasen
heet ‘Misericordia Domini’, ‘Goedertierenheid van de Heer’ (Psalm 33: 5) en wordt ook wel
‘Goede-Herder-zondag’ genoemd (dit jaar 15 april). De derde zondag na Pasen (nu 22 april)
heet ‘Jubilate’, ‘Juicht’ (Psalm 66: 1); op 29 april valt zondag ‘Cantate’, ‘Zingt’ (Psalm 98:
1), gevolgd door zondag ‘Rogate’ (‘Bidt’).

Aanstaande zondag is het dus ‘Jubilate’ en wij verheugen ons in de aanwezigheid van het
muziekensemble ‘Insulinde’ in de dienst om liederen te begeleiden en ook zelf  muziek te
laten horen. Eén lied staat niet in het liedboek, maar de tekst ervan zal bij het binnenkomen
van de kerk worden uitgereikt. De lezingen zijn Ezechiël 34 : 1 – 10 en Johannes 10 : 11 – 16.
Wij hopen op een feestelijke dienst!

Bloiskring
Het tijdstip van de eerstvolgende bijeenkomst van de Bloiskring, de bijbel- en gesprekskring –
is  verplaatst  van  maandag  30  april  naar  maandag  7  mei.  Dat  was  nodig  vanwege  het
samenvallen van meerdere afspraken. Iedereen is hartelijk welkom op maandag 7 mei om
14.00 uur in de Rehobothkerk! Ons project rond de psalmen hebben wij afgesloten en de
groep deelnemers gaf aan een aantal keren bezig te willen zijn met het boek Openbaring. Een
heel  boeiend  bijbelboek  met  een  eigen  ‘golflengte’.  In  de  komende  maanden  nemen  we
enkele hoofdstukken ter hand en de eerste keer beginnen we met een inleiding op het boek en



dan het eerste hoofdstuk. Hierbij van harte uitgenodigd, ook geïnteresseerde gemeenteleden
uit de andere wijkgemeenten dan Centrum-West! Maandag 7 mei dus.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Overleden

Op 9 april is veel sneller dan gedacht overleden Sander Molenaar, Hij woonde met zijn gezin
Henriëtte Roland Holststraat 49 en is 38 jaar geworden. Een onvoorstelbaar groot verdriet
voor iedereen om hem heen. Volgende week zullen we op deze plek uitgebreider stilstaan bij
zijn overlijden. 

Op 14 april  is  overleden Cornelia  van Driel-Vos.  Ze werd 87 jaar  en woonde de  laatste
periode in Vaartland, maar daarvoor in onze wijk. Op een later tijdstip leest u er meer over. 

Petra Nijboer

Bijbelkring

De kring rond Het verhaal gaat van Nico ter Linden is weer op dinsdag 24 april om 9.30 in de 
Rehobothkerk. We ronden Job af. . De bijeenkomsten eindigen zo rond de klok van 11.00 uur.
Hartelijk welkom!
 

Jannie Snoek en Petra Nijboer

Vreugdemaaltijd

Als  afsluiting  van de  Vastenmaaltijden,  waarin  we het  bespaarde  bedrag  van onze  eigen
maaltijd  doneerden,  hebben  we  een  Vreugdemaaltijd  gehouden.  Iedereen  had  iets
meegenomen,  er  waren zelf  gebakken hartige  taarten,  een heerlijke zelfgebakken tulband,
salades, wokgroenten met apart de kip, kippenpootjes, wijn, sap, toetjes zoals crème brulée,
appelcrumble en ik vergeet vast nog een heleboel. Allemaal erg lekker en bijzonder gezellig.
Jammer dat een paar mensen niet konden komen, ze hebben wat gemist. Heel erg bedankt
voor alle bijdragen, de hulp met dekken, af- en opruimen en voor de gezelligheid.

Marian Verhagen

Wijkwerkgroep vergadering

Wijkwerkgroep  Hoogkamer;  Buitenwijk;  Lage  Weide;  Résidence  Wetering  en
Marnixflat/Valkenhof vergadert weer a.s. maandag 23 april om 14.00 uur in de Rehobothkerk.

Lenie de Boer-Keijzer

Sam’s kledingactie

Afgelopen jaren was u gewend, dat in de maand april de kledingactie werd gehouden.  Wij
hebben vorig  jaar  besloten  om ons als  wijkgemeente  terug te  trekken uit  dit  project.  De



opbrengst werd ieder jaar lager en daar stond wel een vrij lange werkdag tegenover. Mocht u
echter toch kleding opgespaard hebben, dan adviseren wij u om de berichten eventueel van
andere wijken te lezen of in Groot Vlaardingen te kijken of er acties gehouden worden. U
kunt natuurlijk ook terecht bij de kledingbank in de Van Baerlestraat, het Leger des Heils of
andere huis aan huis acties.

Namens de wijdiaconie,
Jaap Kleijwegt


