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Zondag 10 maart
Het is  de eerste  zondag in de veertigdagentijd  en ik hoop uw voorganger  te  mogen zijn.
Traditioneel staat deze zondag ‘de verzoeking in de woestijn’ op het leesrooster. We lezen
Lucas 4 : 1 – 13. De lezing uit het Eerste Testament is Deuteronomium 5 : 6 – 21 waar de
Tien Woorden centraal staan. 
Kort en goed gaat het in het verhaal van Jezus in de woestijn over de trouw van Jezus aan
God. Laat hij zich verleiden of blijft hij trouw aan de goede zaak? De veertigdagentijd is een
tijd van inkeer en bezinning waarin we ons kunnen ‘oefenen’ in ons geloofsleven. Dat valt
nog niet mee. Het is een opgave om ons bij ons geloof te laten bepalen. We zullen er steeds
weer bewust mee aan de gang moeten.  De wijze waarop Jezus dat heeft willen voorleven kan
daarbij een leidraad zijn. Dat geldt ook voor de Woorden ten Leven, want dat  zíjn  de Tien
Woorden, veel méér dan een paar regels die vooral geboden en verboden inhouden!
Zondag zullen we aandacht schenken aan het 25-jarig jubileum van aanloophuis De Groene
Luiken.  Dit  op verzoek van het bestuur,  omdat  zij  waarde hecht  aan het contact  met  de
kerken. Op 11 maart is het precies 25 jaar geleden dat het aanloophuis haar deuren opende.
Het  aanloophuis  heeft   een  belangrijke  plaats  gekregen  in  de  Vlaardingse  samenleving.
Dagelijks worden gemiddeld 50 mensen hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee en,
altijd, een koekje. Vrijwel elke zondag is er ook iets te eten voor de gasten. Bijzonder is het
feit dat het aanloophuis volledig wordt gerund door vrijwilligers en dat het 7 dagen van de
week open is. Daarnaast is er altijd een mooie expositie te zien die elke 6 weken wisselt. Elke
vrijdagochtend  is  er  de  ‘crea-groep’.  Enthousiaste  mensen  die  onder  deskundige  leiding
creatief met elkaar bezig zijn. Ineke Nieuwstraten zal aanwezig zijn om iets over de Groene
Luiken te vertellen.
We hopen op een mooie dienst.

Petra Nijboer 

Zondag 10 maart is er weer een wereldwinkelstand
Na de dienst staan wij weer voor u klaar. Neemt u alstublieft een gevulde portemonnee mee,
met  liefst  kleingeld.  Er  zullen  weer  levensmiddelen  en  kunstnijverheidsartikelen  verkocht
worden. Alles voor een faire prijs. U bent altijd een enthousiaste koper, wij – en vooral de
Wereldwinkel – zijn daar erg blij mee. Tot zondag bij onze tafels.

Ilma en Marian

In memoriam
Op vrijdag 22 februari overleed mevrouw Berendina Boskers – Drenth. Zij was 88 jaar oud en
woonde aan de Jan van Arkelstraat. Zij was een trouw lid van de Soos en zelf heb ik haar
leren kennen als lid van de Bloiskring, waar zij betrokken aanwezig was en aan het gesprek
deelnam. Toen de Bloiskring nog in de Blois van Treslongflat werd gehouden, was dat altijd
op de avond. Natuurlijk laat je dames bij donker niet alleen naar huis gaan, dus met nog twee
dames in mijn auto om hen veilig  thuis te brengen. Mevrouw Boskers woonde het meest
dichtbij, dus we stonden snel voor haar huis; altijd met een vleug humor, zo van: we kennen
elkaar, kreeg ik haar huissleutels in mijn hand met de vraag even de benedendeur van haar
flatgebouw voor haar te openen, want met haar wat verminderde gezichtsvermogen zag zij het
slot in het donker erg moeilijk. De uitvaart was op woensdag 27 februari in de aula op de
begraafplaats ‘Holy’. De familie heeft deze plechtigheid geheel in eigen hand gehouden en
verzorgd. Na de dienst is Diet Boskers daar begraven. Haar nagedachtenis zij tot zegen!



Avondgebeden Grote Kerk
Samen met de wijkgemeente Grote Kerk zijn er in onze wijk ook deze Veertigdagentijd weer
wekelijkse avondgebeden en in de Stille Week ook op de eerste drie dagen van die week.
Steeds  in  de  Grote  Kerk  op  woensdag  13  maart,  Biddag  voor  Gewas  en  Arbeid,  geen
avondgebed; woensdag 20 maart, 19.30 uur; woensdag 27 maart, 19.30 uur; woensdag 3 april,
19.30 uur; woensdag 10 april, 19.30 uur; maandag 15 april, 19.30 uur; dinsdag 16 april, 19.30
uur en woensdag 17 april, 19.30 uur. U bent er van harte welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Veertigdagen- of vastentijd
Het  is  weer  zover,  afgelopen woensdag,  Aswoensdag,  is  de  40dagen-  of  Vastentijd  weer
begonnen. U hebt allemaal  de 40dagenkalender (mooi hè?) ontvangen, of anders kunt u er
nog één krijgen. Op de zaterdagen staat het project waarvoor we besparen. Er is afgesproken
dat u elke zondag na de eredienst uw bespaarde geld in de collectezakjes kunt doen. Elke
week kan dat, maar dit jaar niet op 1ste Paasdag. Dat wordt dan 6 keer. Misschien kunt u hier
al een beetje rekening mee houden. 
Ook besparen  we met  een  aantal  mensen  door  met  elkaar  VASTENSOEP te  eten  op  de
vrijdagavond van 18:15 tot 19:15uur. Er wordt dan door 2 personen soep gekookt, zowel een
vegetarische als een vleessoep en er is brood bij. Er wordt van u verwacht dat u zich tijdig
opgeeft, uiterlijk de woensdag ervoor, en met hoeveel personen u komt eten. Wilt u uw eigen
lepel en mok of bord meenemen? Het geld wat u dan bespaart door niet thuis uw maaltijd te
maken en eten, kunt u dan doneren.
Zo willen we denken aan medemensen, die onze hulp goed kunnen gebruiken en aan onze
Heer Jezus, die voor onze zonden zijn leven gaf, die voor ons geleden heeft. Niet te begrijpen,
toch? Zo kunnen we iets, ik zou haast schrijven ietsepiets, terugdoen.
We zien uw besparingen graag in de zakjes bij de uitgangen of bij de vastensoep avonden. 

Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649)

Bespaartip van de week
Een dag geen vlees eten, maar maak een feest met pannenkoeken.

Wijkkas
In  de  maand  februari  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken in de maand februari bedroeg € 33,70. Via Lenie de Boer werd een gift van € 20
ontvangen. De opbrengst van het oud papier in de maand januari bedroeg € 126,65 (2,98 ton).
Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt. Een hartelijke groet,
 

Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie
Deze keer niet zo'n lange lijst, maar u weet: elke gift die van harte gegeven wordt, wordt
ook van harte in ontvangst genomen! Op onze bankrekening kwam € 20,00 van een trouwe
gever. Overige giften in februari waren: € 20,00 via Petra Nijboer, € 10,00 als dank voor

mailto:marian.verhagen@post.com


een bloemengroet via Korrie Hahn en € 10,00 voor een CD via Corrie van der Kooij. De
bloemengroetbussen van zondag 3 maart bevatten € 49,25. Hartelijk dank. Met vriendelijke
groet, 

Riet Elmendorp
penningmeester.

 IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 
 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

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.


