Wijkberichten 7 januari 2019

‘Epifanie’ betekent ‘verschijning’
God is mens geworden. God is mens geworden opdat wíj mensen worden. De weg van Jezus
van de voerbak tot zijn kruis; de weg van de opstanding; de weg van Gods heil. Het licht van
Kerst is immers enkel te verstaan vanuit het licht van Pasen. God is mens geworden. Epifanie:
de tijd van wie ons verschenen is in het Kind van Bethlehem. Want het is niet de bedoeling
dat wij in Bethlehem blijven staan, weer overgaan tot de orde van de dag. Het gaat om het
openbaar-worden van Gods heil, van Gods heilsweg in Jezus Christus de Zoon.
De hemel opende zich toen Hij zich door Johannes liet onderdompelen in de Jordaan. Een
paasverhaal: Hij die aan ons gelijk bij ons gekomen is: Hij gaat ons voor, met ons mee door
de ondergang in het doodswater naar een nieuw bestaan. Zo worden wíj mensen. Het kon ook
nergens anders dan in de Jordaan. De Jordaan is de scheiding tussen de oude wereld en het
nieuwe beloofde land. Er moest een paaswonder gebeuren om, onder Jozua, het volk door de
Jordaan te laten gaan: de Ark van het Verbond wordt ingezet in het midden van de stroom; de
Allerhoogste, de Redder zelf waagt zich en zet zich in het allerdiepste. En het water wijkt en
de oever van de toekomst van belofte wordt bereikbaar. Zo is de nieuwe Jozua, Jezus, ‘God is
Redder’, ondergegaan in het water van de grenssituatie tussen het oude en nieuwe bestaan,
tussen dood en leven. Zo zijn de lezingen van aanstaande zondag: Jesaja 40 : 1 – 11 en Lucas
3 : 15 – 16; 21 – 22.
Het wordt nog eens onderstreept. Als er een bruiloft in het water dreigt te vallen. Wanneer op
de bruiloft van twee mensen in Galilea, eigenlijk: wanneer op de bruiloft van God en de
schepping, klinkt: ‘De wijn is op’, zal het dan maar weer water drinken worden en het feest
voorbij en over; mooi, maar ’t was maar voor even?! Maria doet de kreet dat de wijn op is en
het bitse antwoord van Jezus volgt. Hij is niet gekomen om een feestpartij te organiseren,
maar om het feestelijke van de geschiedenis te redden. Het gaat Hem en in Hem om de komst
en de doorbraak van het Koninkrijk Gods. De opening is immers al een klaroenstoot: ‘op de
derde dag’! De paasdag na de dood; de scheppingsdag waarop zelfs twee keer klinkt dat God
zag dat het goed was, tot zíjn, Gods, bestemming kwam. Jezus kijkt al naar de grote Bruiloft
van het Lam, wanneer Hij zijn uur gekomen ziet en weet en met het offer van zijn leven de
redding van alle ellende van de geschiedenis mogelijk maakt. En het water wijkt en wordt tot
de wijn van de meest superieure kwaliteit: doodswater wordt de gloedvolle vreugde van het
Koninkrijk van God. De grauwe geschiedenis gaat niet ten onder in algehele chaos. Ook een
paasverhaal. De lezing is Johannes 2 : 1 – 11.
Nieuwe mensen worden: mensen worden weggeroepen uit hun oude bestaan om met Jezus als
zijn leerlingen mee te gaan, Hem na te volgen. Dan de heelmaking van mensen in hun
aangetaste bestaan; dat is bevrijding, dat is heil-making van mensen uit de greep van wat hen
ten dode houdt. Paasverhalen.
Jezus’ verschijning/epifanie geeft nieuw perspectief: rond Hem licht de grond van de
schepping op, het geheim van het leven-zelf, het wezen van God. Hij is mens geworden opdat
wíj nieuwe mensen worden: de nieuwe toekomst van zijn Koninkrijk betreden en niet blijven
in de oude orde van de dag. Anders blijft de schepping woest en ledig.

In memoriam
Op donderdag 13 december overleed de heer Jantienus Blomberg. Hij was ruim 83 jaar oud
en woonde met zijn vrouw ruim 50 jaar aan de Javastraat. Geboren en getogen in Drenthe
kwam hij voor zijn werk bij een oliemaatschappij in Vlaardingen te wonen. Op familiebezoek
in Egmond aan zee ontmoette hij daar een jonge vrouw die meer dan 55 jaar zijn echtgenote
zou zijn. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, later kwamen daar tien
kleinkinderen bij en weer later twee achterkleinkinderen. Hij droeg ze allen diep in zijn hart,
vol liefde. De trouwtekst hebben hij en zijn vrouw ten volle waargemaakt: uit Johannes 15:
‘Blijft in mijn liefde’. Liefde die zich uitte in het houtbewerken met zijn gouden handen,
waarmee hij op professioneel niveau voor allen surprises en houten speelgoed maakte. Liefde
die zich uitstrekte naar zijn volkstuin en naar het mannenkoor ‘Orpheus’, waar hij vele jaren
lid van was. Een nuchtere man met een brede interesse; hij kon slecht tegen onrecht en had als
een soort motto ‘Van goede dingen krijg je nooit spijt’. Zo kenden wij hem als trouw
gemeentelid, die ook vele jaren ouderling was. De laatste jaren moest hij inleveren aan
krachten, ook geestelijk; hij ging ook daar nuchter en met realiteitszin mee om. Op donderdag
20 december namen wij in de uitvaartdienst in de Rehobothkerk afscheid van Tienus
Blomberg; een volle kerk waarin ook het mannenkoor ‘Orpheus’ zong. Op de rouwkaart staat
Psalm 23, dus die werd in de dienst gelezen, samen met Johannes 15 : 9 – 17, waaruit de
trouwtekst kwam. Onder een indrukwekkend gezongen ‘Ere zij God’ verlieten wij de kerk en
aansluitend is hij begraven op de begraafplaats ‘Holy’. Zijn nagedachtenis zij tot zegen,
vooral voor zijn vrouw en voor allen die hem met liefde in hun hart dragen!
Op zondag 23 december overleed mevrouw Nely Nagtegaal – van der Veer. Zij was enkele
weken tevoren 90 jaar geworden en woonde aan het Van Heutzpark. Op zo’n hoge leeftijd
kun je wel haast spreken van ‘een eeuw van een moeder’ – met een variatie op de titel van een
bekend boek – want in haar leven heeft zij de wereld onherkenbaar zien veranderen. Dat geldt
haar geboorteplaats Maassluis net zo goed als Vlaardingen, waar zij het grootste deel van haar
leven heeft gewoond. Zij was er trots op de dochter van een bakker te zijn, dus van een
zelfstandige, en zij was in dat gezin de jongste van zes kinderen. In 1950 trouwde zij met
Joost Nagtegaal, een huwelijk dat meer dan 64 jaar zou duren. Drie kinderen kregen zij en
later klein- en achterkleinkinderen. In Vlaardingen is zij misschien wel het meest bekend van
de schoenenzaak aan de Korte Hoogstraat. Na het beëindigen daarvan gingen haar man en zij
op Texel wonen, het eiland van hun hart waar zij een eigen huis hadden, al werd ook het
Vlaardingse huis gewoon aangehouden. Iedereen was er meer dan hartelijk welkom en kwam
er dus ook heel graag. De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 2 januari in de aula van
de begraafplaats ‘Holy’. Het werd exact dezelfde dienst als die van haar man daar op 29
september 2014. Wij zongen dezelfde liederen en lazen dezelfde schriftlezing Psalm 23. In het
licht van Gods herderschap namen wij daar afscheid van haar. Aansluitend hebben wij haar op
‘Holy begraven. Haar nagedachtenis zij tot zegen!
Over mijn uitvaart: 14 januari, 28 januari (middag) en 7 februari (avond)
Nadenken en spreken over onze eigen uitvaart doen wij in het algemeen niet graag. Dat is ook
prima te begrijpen: het is de confrontatie met het feit dat ons leven eindig is. Liever genieten
wij het leven zoveel mogelijk, want er is ook al te veel wat ons bestaan aantast en het genieten
omzet in het tegendeel. Een financiële regeling, een testament bij de aankoop van
bijvoorbeeld een huis, is meestal wel goed geregeld. Maar je eigen uitvaart?
Ik ben in situaties geroepen van een plotseling overlijden, man en vrouw beide ver in de
tachtig en de man stierf heel onverwacht. Er bleek niets bekend of geregeld; de vrouw wist
zelfs niet of er een begrafenis of een crematie afgesproken moest worden. Dan moeten er

binnen enkele uren beslissingen genomen worden, die niet terug te draaien zijn en waar hoofd
en gevoel totaal niet naar staan.
Ook niet onbekend zijn die situaties waar kinderen of naaste familieleden nergens van weten
wanneer een van hun ouders, broers of zusters overlijdt. Vaak zijn de kinderen niet kerkelijk
meer. Wat dan te doen als je in de geest van de overledene wilt handelen en zelf geen
vertrouwdheid meer hebt met geloof en kerk?
Gelukkig zijn er ook zeer velen die zich ervan bewust zijn dat zij hun nabestaanden met een
hele last opzadelen over het hoe te handelen rond een uitvaart. Zij hebben hun wensen
aangegeven op een papier of vastgelegd bij een notaris. Soms heel elementair met enkel de
vermelding van ‘begrafenis of crematie’ of ‘wel of geen kerkdienst’; soms is er een hele
uitvaartdienst in de kerk met schriftlezingen en liederen.
Het is verstandig om tenminste een lijn uit te zetten voor je nabestaanden hoe jouw gedachten
en wensen zijn rond je uitvaart. Daarmee neem je een zuivere verantwoordelijkheid voor het
hoe en wat van je afscheid, en dat is alleen maar goed.
Er is een lijst van wensen rond de uitvaart ontwikkeld, die ook in onze gemeente heel goed te
gebruiken is. Hij kan gedetailleerd worden ingevuld en bewaard (en laat dan altijd je naasten
weten dat die lijst bestaat en waar hij ligt); hij kan ook als handvat gebruikt worden om het
gesprek met jezelf en/of je naasten te voeren over dat toch wat beladen punt van het afscheid
van je aardse leven.
Als een begin wou ik drie momenten organiseren waarop iedereen uit onze wijk, die dat wil,
naar de Rehobothkerk kan komen. Natuurlijk ben ik er zelf en is er alle ruimte om deze
wensenlijst te bekijken en te bespreken. U kunt hem dan ook mee naar huis nemen. Ook is er
alle gelegenheid om eventuele vragen rond de kerkelijke kant van een uitvaart aan te snijden.
Twee keer op een middag en één keer op een avond: maandag 14 januari en maandag 28
januari om 15.00 uur in de Rehobothkerk en op dezelfde plaats om 19.30 uur op donderdag
7 februari. Bij grote belangstelling kunnen daarna meer momenten worden georganiseerd.
Het is geen cursus of een reeks om te volgen: u kunt met één keer komen gewoon volstaan.
Heil en zegen
In de voorbije weken zijn er heel veel kaarten bezorgd met alle goede wensen voor Kerst en
voor het nieuwe jaar 2019; heel veel dank voor al die tekenen van verbondenheid en
genegenheid! Ook op deze plek, van partner/vriendin Adri Korver en mijzelf, van harte
onderstreept met ouderwetse, haast verdwenen begrippen; niettemin juist zo diep en
veelzeggend: voor allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar! Dat wij 2019 zullen beleven en
zullen invullen als een jaar van onze Heer! Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Wij gedenken: Maria Adriana (Riet) Vreugdenhil
Op zondag 30 december 2018 overleed zij in de leeftijd van 90 jaar. Samen met haar partner
Koos Eigenraam woonde ze tot eind 2008 in de Visbankflat. Nadat Koos overleed verhuisde
ze naar Huizen, waar haar dochter woonde.
Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal,

omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,
vind je dat God haar halen mag,
omdat je van haar houdt.
Op zaterdag 5 januari was de begrafenis op begraafplaats Emaus. Daar werd ze begraven bij
haar eerste partner Ary Boogaart, die in1968 overleed. Daar dankten we God voor haar lange
leven. Verhalen werden verteld over haar leven vol liefde, vol complimenten die ze graag gaf
en bovenal een leven met de ervaring dat God er is op hoogte- en dieptepunten. Drie keer
raakte ze een partner kwijt aan de dood, ook haar oudste dochter en schoonzoon overleden. En
toch bleef ze in geloof staande. Het lied van Sela ‘Ik zal er zijn’ klonk als een signaal van
omhoog: Ik ben jouw God en vertrouw daar maar op. Gelukkig ben je als je in je leven
mensen tegenkomt, die zo gelovig hun weg gaande jou bemoedigen. Dat haar dochter Cora en
schoonzoon Gert en andere nabestaanden troost en kracht mogen ontvangen om ook hun weg
te kunnen gaan.
Pastor Guus Ruijl
Vrede en alle goeds…
Dat wens ik u en jou allemaal voor 2019, mede namens Frank. Het is toch altijd weer een
moment, een jaar afsluiten en aan een nieuw jaar beginnen. Tegelijkertijd gaat het leven
gewoon door en zelfs in de Oud- en Nieuwjaarsnacht gingen er al heel veel dingen mis met
‘vreugdevuren’, vuurwerk en incidenten waarbij hulpverleners het slachtoffer werden. Ook
was er een aantal Vlaardingers uit onze eigen wijk die niet meer in hun eigen huis terecht
konden. Hun wensen we toe dat ze van de schrik mogen bekomen en dat ze zo snel als lukt
weer naar hun huizen terug kunnen keren. We weten nooit wat een nieuw jaar brengt en de
cliché’s vliegen ons vaak om de oren, maar ik herhaal de kop van dit stukje, want ik meen het
wel: Ik wens u vrede en alle goeds!
Petra Nijboer
Boekenmarkt en oud papier
Op 19 januari starten wij weer met de verkoop van de boeken. Een groot aantal boeken is
weer ingeleverd en veel legpuzzels. In de koffiehoek wordt heerlijke koffie en thee
geschonken. Natuurlijk zal er weer gezellig bijgepraat worden, want in december hadden wij
vakantie. Op het kerkplein kunt u uw oud papier inleveren. Dit alles vindt plaats op 19-1-19
van 09.00 uur tot 11.30 uur. Nnamens ons team,
Adri van Vliet
Wijkkas
In de maand december werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de
offerblokken in de maand december bedroeg € 35,25. Rechtstreeks op de bankrekening
werden drie giften ontvangen van respectievelijk € 30, € 10 en € 50. Via Lenie de Boer, Petra
Nijboer en Nel Romers werden giften van € 20 ontvangen. De opbrengst van de boekenmarkt
in de maanden september, oktober en november bedroeg respectievelijk € 75, € 95 en € 80.
Een prachtig resultaat! Alle gevers en medewerkers van de boekenmarkt hartelijk bedankt.
Langs deze weg wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2019.
Een hartelijke groet,
Paul Faas,Wijkpenningmeester, IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie
Men zegt dat je tot half januari nog nieuwjaarswensen mag geven, dat doe ik dan dus ook
in deze Onderweg: u allen wens ik dagelijkse zegeningen in dit nieuwe jaar 2019. Graag
houd ik u elke maand weer op de hoogte van uw financiële verbondenheid met onze
wijkdiaconie, hetgeen u o.a. laat blijken door uw in dank ontvangen giften. Voor 2018 hebt
u de volgende opsomming nog tegoed: voor algemene doeleinden werd door Wim Poot €
15,00 en door Joke Horlings € 10,00 ontvangen; en contant voor de bloemengroeten door
Nel Romers € 20,00. Op de bankrekening ook nog algemene gift van € 50,00 en een bedrag
van € 25,00 wordt verdeeld over 'algemeen' en 'bloemengroet'. Tot slot bent u vast
benieuwd naar de giften voor de ouderenkerstviering op 21 december: de collecte bedroeg
€ 430,00 + extra € 10,00. Als klap op de vuurpijl (ja, ja!) kwam op de bankrekening
hiervoor nog een extra gift binnen van € 250,00. De opbrengst van bloemengroetbussen op
zondag 6 januari 2019 werd weer door iemand aangevuld tot een prachtig rond bedrag van
€ 105,00. U begrijpt dat ik een blije penningmeester ben! Hartelijk dank! Met vriendelijke
groet,
Riet Elmendorp,
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen
Verhuizing
Over onze gemeenteleden Joop van Dorp en Cor Maarleveld: zij verhuisden in het laatste
kwartaal van 2018 van de Markt naar de Albertine Agneslaan 278, 3136 NG in Vlaardingen.
Natuurlijk blijven verbonden aan onze wijkgemeente.
Jacolien Immerzeel
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 dit uiterlijk
op vrijdag per mail door aan een van de pastores.

