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Kerkdienst en gedachtenis
Op 1  november  is  in  het  kerkelijk  jaar  de  feestdag  van  Allerheiligen.  Daarover  bestaan
meerdere gedachten en meerdere misverstanden. Wie het feest ziet als de dag waarop alle
‘grote heiligen’ centraal staan en daarbij ook denkt aan heiligverklaringen, voelt als protestant
toch wel een forse afstand. Maar deze feestdag zit toch heel wat dieper en is heel wat breder:
heiligen zijn in de eerste plaats geen volmaakte mensen, want die bestaan niet. Heiligen zijn
mensen die het in geloof en vertrouwen heel hun leven met God gewaagd hebben, omdat God
het  met  hen  waagde.  Op  die  geloofsweg  van  hun  leven  zijn  zij  vaak  boven  zichzelf
uitgestegen in hun trouw en volharding aan Gods toekomst die zij verwachtten. Allerheiligen
is dus het feest van geloofsgetuigen, de oecumene in de tijd van de eeuwen en de oecumene
van alle plaatsen. Zij zijn onze voorgangers en zij hebben hun geloof aan ons doorgegeven,
opdat wij het weer doorgeven aan hen die na ons zullen komen.

In de Rehobothkerk vieren wij dit jaar deze dag op zondag 3 november. In het licht van de
geloofsgetuigen gedenken wij juist op deze dag de gemeenteleden die ons in het voorbije jaar
ontvallen zijn. Dat is een heel zuiver moment in het kerkelijk jaar: zij  hebben hun aardse
leven met God geleefd en leven nu bij Hem. Een even zuiver moment in het kerkelijk jaar in
het houden van deze gedachtenis op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Zondag van
de Voleinding – heel de geschiedenis voltooid en God die alles in alles en allen is – en op
deze zondag vindt ook in veel gemeenten de gedachtenis plaats van hen die ons zijn voorgaan.
Beide vormen hebben hun eigen en volstrekt zuivere accent. 

In het Liedboek 2013 is een aparte indeling gemaakt voor Allerheiligen en geloofsgetuigen,
die Lied 724 tot en met Lied 745 omvat. Allerzielen – 2 november – is een dag die in onze
PKN geen plek heeft; een ‘dodenzondag’ kent onze kerk niet. Wél dus twee momenten om
allen  te  gedenken  die  ons  in  geloof  zijn  voorgegaan:  rond  Allerheiligen  of  op  Zondag
Voleinding.

Aanstaande zondag vieren wij dus deze gedachtenis in de Rehobothkerk en de families van
hen  die  wij  gedenken,  zijn  allen  hiervoor  uitgenodigd.  Wij  beiden  zullen  voorgaan;  de
lezingen zijn Hebreeën 11 : 1 – 2; 8 – 16 en Matteüs 5 : 1 – 12; als koor verwelkomen wij dit
jaar ‘The New Life Singers’. Bij de gedachtenis-zelf zullen de namen genoemd worden van
onze gestorven gemeenteleden en dat omringd door een diep veelzeggend ritueel, waarbij de
paaskaars en de witte steen met hun naam een centrale plaats innemen. Een indrukwekkend
geheel!

Aan  de  praktische  kant  bij  deze  dienst  is  het  goed  te  noemen  dat  er  kinderoppas  en
kindernevendienst is én dat er een liturgieboekje is waarin alles helemaal uitgewerkt staat.

Wij hopen op een goede en gezegende dienst!

1. Die innig met U leefden,
      zij leven nog altijd
      als heiligen verheven
      in ’t licht dat ons hier leidt.
      Wij, die hun namen dragen,



      zijn op hun spoor gezet.
      Zij kleuren onze dagen
      en sturen ons gebed.

2. Omdat zij voor U leefden,
      in U gestorven zijn,
      zijn zij ons bijgebleven
      en is ons hart hun schrijn.
      Door heilig vuur gedreven
      geloofden, hoopten zij.
      Hun naam, in goud geschreven,
      staat ons voor altijd bij.

3. Zij die nu bij U leven,
      zij leven ons vooruit.
      Zij hebben zich gegeven,
      Gij stak uw handen uit.
      Zij mochten begenadigd
      al ingaan tot uw feest.
      het weefsel van hun daden
      wordt straks ons bruiloftskleed.

4. Met hen zijn wij omgeven,
      een wolk die ons omvangt.
      Het lied, hier aangeheven,
      voegt zich bij hun gezang.
      Wij blijven dankbaar zingen
      met wie zijn voorgegaan,
      met wie uw troon omringen,
      totdat wij naast hen staan.

(Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’, lied 18)

Petra Nijboer
ds. Nico Paap

Bloiskring
Op maandag 4 november komt de bijbel- en gesprekskring weer samen. Wij vervolgen dan de
bespreking  van  het  Onze  Vader.  Wij  bespreken  nu  als  afsluiting  van  deze  reeks  een
hertaling/bewerking van het Onze Vader, zoals te vinden in het Dienstboek van een van de
kerken  in  Nieuw  Zeeland.  U  bent  allemaal  hartelijk  welkom  om  14.00  uur  in  de
Rehobothkerk! In januari start de kring met een nieuw onderwerp.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wijkblad
Het eerstvolgende wijkblad verschijnt op 29 november. Op deze datum kunnen de bezorgers
het wijkblad tussen 16.00 en 17.00 uur weer  ophalen in  de kerk.  Kopij  graag aanleveren



uiterlijk 15 november via de mail: joke53@live.nl of in de brievenbus: Veerplein 23, 3131
CX Vlaardingen. In het wijkblad vindt u tevens de uitnodiging voor de seniorenkerstviering
op 20 december. Om alvast in de agenda te noteren. 

Joke de Zwart

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.


