
Wijkbrerichtem maandag 29 april 2019

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 28 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 5mei). De derde zondag na Pasen (nu 12 mei) heet
‘Jubilate’,  ‘Juicht’ (Psalm 66: 1); op 19 mei valt  zondag ‘Cantate’,  ‘Zingt’  (Psalm 98: 1),
gevolgd door zondag ‘Rogate’ (‘Bidt’).

Aanstaande zondag is het dus ‘Misericordia Domini’. De lezingen zijn Openbaring 5 : 6 – 14
en Lucas 24 : 35 – 48. Wij hopen op een feestelijke dienst!

Roosevelthuis
Evenals voorgaande jaren gaan er ook vanuit onze wijk weer gasten en vrijwilligers mee naar
het  bekende  Roosevelthuis  (Nieuw  Hydepark)  in  Doorn. De  groep  deelnemers  uit
Vlaardingen  en  Schiedam  vertrekt  op  zaterdag  4  mei.  Wij  wensen  iedereen  een  fijne
en inspirerende vakantieweek!

Bloiskring
Op de bijbel- en gesprekskring, die de naam draagt van de vroegere plek van samenkomst in
de  Blois  van  Treslongflat,  hebben  we  de  bespreking  van  het  boek  Ester  afgerond.  De
eerstvolgende bijeenkomst is op maandagmiddag 6 mei om 14.00 uur in de Rehobothkerk.
We gaan dan het Onze Vader behandelen, het gebed dat ons allen meer dan ter harte gaat en



dat elke dienst ook door allen hardop wordt gebeden. Geen reden dus om te ontbreken en
daarom nu al de uitnodiging om aanwezig te zijn. Om in uw agenda te noteren en: hartelijk
welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vreugdemaaltijd
En? Iedereen mooie, fijne en/of gezellige Paasdagen gehad? Wij zijn nog even doorgegaan
met  nog  een  feest.  Vrijdagavond  voor  Koningsdag  hadden  we  met  elkaar  de
VREUGDEMAALTIJD. Nou een FEEST was het. En wat een lekkers, zal ik wat noemen:
Hartige  taart  en  groentecake,  kippenpootjes,  stokbrood en  toastjes  met  diverse  smeersels,
groene,  rode (van de aardbeien)  en pasta salade,  zoutjes en nootjes, ijzerkoekjes, cake en
bonbons. En dan nog witte en rode wijn, icetea en sapjes om erbij te drinken en een heerlijke
fruitspies als dessert. Zo hebben we met elkaar de Vastensoep avonden op een heel gezellige
en lekkere manier afgesloten. Leuk dat jullie er waren en meegewerkt hebben. 
Bedankt voor ALLE medewerking! 

Marian Verhagen

Wijkkas
De volgende bedragen werden ontvangen:  de opbrengst van de offerblokken in de maand
maart bedroeg € 16,70. De opbrengst van het oud papier in de maand maart bedroeg € 64,35
(1,98 ton). Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel hartelijk bedankt.

 Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


