
Wijkberichten 17 december 2018

Advent, Kerst, Epifanie en jaarwisseling
Hoewel alles al de sfeer van Kerst ademt, is Advent nog niet voorbij. Aanstaande zondag, de
23ste december, is het Vierde Advent, ‘Rorate’ (‘Dauwt’). Ik zal voorganger zijn en de Schrift
openen wij dan bij Micha 5 : 1 – 4a en Lucas 1 : 39 – 56. Het wordt een wel hele korte vierde
adventsweek, want de volgende avond al begint het Kerstfeest.

De liturgie van de kerstnachtdienst (24 december, 22.00 uur) is opgezet met veel zang. Wij
lezen uit Jesaja 11 en de lezing van Lucas 2 bestaat deze keer uit de gelezen tekst in drie
blokjes én kerstmuziek.  Wij verheugen ons op de aanwezigheid van ‘Jun’ die onze dienst
muzikaal een prachtige ondersteuning geeft.

De kerstochtenddienst volgt vanzelfsprekend de vaste liturgie van de zondagmorgen en ook
dan natuurlijk feestelijke kerstliederen. Na de ingetogenheid van Advent gaat nu ook in volle
kracht het Gloria weer gezongen worden. Ook in deze dienst heeft de muziek een meer dan
wezenlijke plaats: wij verwelkomen het koor ‘The Messengers’.

Het  kerkelijk  jaar  vervolgt  dan  gewoon  zijn  weg:  de  eerste  zondag  na  Kerst  is  op  30
december. Wij lezen dan over de opdracht in de tempel, over Simeon en Hanna (Lucas 2 : 22
– 40). Zondag 6 januari is Epifanie: de drie koningen/wijzen komen dan naar Bethlehem als
vertegenwoordiging van de volken van de wereld. 

De oudejaarsavond zit  midden in de Kersttijd en hoort  eigenlijk  niet  in de reeks  van het
kerkelijk  jaar.  Toch willen  we op de avond waarop het  oude jaar  van de kalendertelling
afloopt, bijeen komen. Met en ondanks alles geloven wij dat ook 2018 een ‘Jaar des Heren’ is
en dat 2019 dat ook zal zijn. In de Rehobothkerk volgen wij om 19.30 uur de liturgie van het
avondgebed.

Wij hopen op goede, gezegende en feestelijke diensten!

Jochen Klepper
Velen weten dat ik een grote verbondenheid voel met de gedichten van Jochen Klepper, de
wel grootste Duitse kerklieddichter van de twintigste eeuw. Hij leefde van 1903 tot 1942. Het
Kerstfeest  was  het  feest  waardoor  hij  zich  zeer  aangesproken  wist  en  daarbij  heeft  hij
meerdere prachtige en indrukwekkende liederen gedicht,  waaronder Lied 445 in ons eigen
Liedboek 2013. Klepper dicht (vertaling van Titia Lindeboom in: Jochen Klepper, ‘Het licht
breekt door de wolken’):

Wie was U, Heer, voor deze nacht?
Door englen werd U lof gebracht.
Bij God was U, vóór alle tijd:
afstraling van zijn heerlijkheid.
Heer, U formeerde al wat leeft,
U maakte al wat adem heeft.
Hemel en aarde schiep U door uw kracht,
God zelf was U, voor deze nacht.



Wie was ik, Heer, voor deze nacht?
Ik was een worm, vertrapt, veracht.
De zonde had mij in haar ban,
ik hield mij steevast verre van
uw heil en uw vergevend licht,
ik was vervallen aan ’t gericht.
God had mij heil en liefde toebedacht,
maar ik was duisternis en nacht.

Wie werd U, Heer, in deze nacht?
U werd de Redder, langverwacht.
Gods Zoon, die in de wereld kwam 
en onze schulden op zich nam.
U werd een kind in arme stal,
U boette voor de zondeval.
U, hoogste Heer, bekleed met macht en pracht,
kwam naast mij staan in deze nacht!

Wie werd ik, Heer, in deze nacht?
Geen mensenhart heeft dit bedacht:
de Vader was mij welgezind,
in Christus werd ik tot zijn kind.
Nog weet ik niet wat ik zal zijn;
ik volg alleen uw ster die schijnt,
uw klare licht dat mij verlossing bracht,
ik zing uw lof in deze nacht.

Mogen deze woorden nu dienen als een overweging voor u en ons allemaal?! Van harte voor
allen en heel het menselijk samenleven wereldwijd: gezegend Kerstfeest en 2019 gewenst van
partner/vriendin Adri Korver en mijzelf! Een warme en hartelijke groet van ons beiden!

ds. Nico Paap

Goede wensen
Via  brievenbus  en  laptop  komen  veel  goede  wensen  binnen  van  gemeenteleden  voor  de
kerstdagen en het nieuwe jaar. Dit wordt zeker gewaardeerd en daarom wil ik u daar zeer
hartelijk voor bedanken. Voor u en jullie allen hoop ik dat het waardevolle dagen mogen zijn,
hoe ze ook worden ingevuld. In elk geval wens ik u gezegende kerstdagen en een veilige en
prettige jaarwisseling. Vrede en alles goeds  voor 2019. Uiteraard mede namens Frank.
 

Hartelijke groet, Petra Nijboer

Kerstcampagne ‘Geef licht aan kinderen in het donker’
Kerst  is  het  feest  van  licht.  Jezus  werd geboren  om Gods  licht  zichtbaar  te  maken  voor
iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het licht door aan kwetsbare
kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een
warm hart en een sterke schouder. Tijdens Advent en Kerst staat iedere week een project van
Kerk in Actie centraal, in Afrika, Azië, Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Met
uw steun kunnen we via lokale kerken hoop bieden aan honderden kinderen door het bieden
van drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs. Elke zondag ontvangt u een setje kaarten,



één  voor  u  zelf  en  één  om te  versturen.  Ook  hebben  alle  kerkgangers  een  spaardoosje 
gekregen,  waarin  zij  tot  Eerste  Kerstdag  een  bedrag(je)  kunnen  sparen  voor  de
uitgangscollecte met Kerst.  Zo kunnen we met uw steun,  via lokale kerken, hoop bieden aan
honderden kinderen.

De wijkdiakenen

Actie Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je Kerk’ 19 januari t/m 2 februari 2019
De laatste berichtgeving dit jaar in de Onderweg voor de start van de Actie Kerkbalans. Met
de 2 kleine pamfletten Eredienst en Muziek en Kunst, u kort geleden uitgereikt, en een 3e

over Kinderen a.s. zondag en met tot slot in januari over Betrokkenheid hopen we u de vele
facetten  van  het  zo  belangrijk  samen  Kerk  zijn  voor  zowel  de  Protestantse  Gemeente
Vlaardingen  zelf  als  voor  de  buitenstaanders  in  wijk  of  buurt  duidelijk,  indringend  en
uitnodigend  om  juist  ook  financieel  mee  te  blijven  doen,  voor  het  voetlicht  te  hebben
gebracht.  In de week van 19 t/m 26 januari  wordt bij  u de Kerkbalans-envelop in de bus
gedaan met het verzoek ruimhartig de bijdrage voor 2019 te bepalen en uw antwoord aan de
loper terug te geven in de week van 28 januari   t/m 2 februari  2019. Voor bezorging en
ophalen van de enveloppen zetten ook nu weer, met dank, vele wijk- gemeenteleden zich in.
Hebben we voldoende vrijwilligers? Nooit….dus meld u zich nog dit jaar aan mee te helpen!
We hopen dat uw geloofsvertrouwen in de Heer van zijn Kerk, samen met onze inspanningen,
mag leiden tot een succesvolle Actie Kerkbalans 2019. Tot slot willen wij Linda Klootwijk,
die na deze Actie ermee stopt, van harte bedanken voor haar jaren lange trouwe inzet.

Ondergetekenden wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
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