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Meditatief 

Beloofd…. 
 
In zijn bundel “Een knipoog van u zou al helpen” heeft Karel Eykman bij de psalmen prachtige 
teksten en gedichten geschreven.  
Ik hou erg van de psalmen. Ze gaan over het leven zelf, over diepe dalen en hoge toppen, 
over het zoeken naar God, het vinden van God, het verlangen naar God, het vertwijfeld 
schreeuwen naar God en het prijzen van God.  
In de bijbel staan talloze verhalen van vele mensen die de Eeuwige uit alle macht bij hun leven 
wilden betrekken, die met Hem op weg gingen of met wie de Eeuwige op weg ging. Mensen 
zijn een leven lang op weg. Soms lijkt God dan ver, soms voelt Hij nabij.  
Bij alles wat wij meemaken, mogen we weten dat wij onze weg niet hoeven gaan zonder Hem. 
God was er, God is er, God zal er altijd zijn. Dat is namelijk wat Zijn naam betekent. Dat heeft 
God zelf beloofd. Als we maar wel gáán en niet blijven zitten. Als we maar wél in beweging 
komen, de handen uit de mouwen steken voor wie dat nodig heeft.  Dan zegt God: Heb maar 
vertrouwen, ik ga met je mee. 
 
Hieronder een van de mooie teksten uit dat prachtige boek. 
 

Petra Nijboer  
 
Beloofd is beloofd 
 
Neem nou Abraham, bijvoorbeeld. 
Hij trok weg, waar naartoe kon hij niet weten 
maar hij wist wel dat met hem een volk zou beginnen. 
Daar klampte hij zich aan vast, dat zou hij nooit vergeten. 
Want beloofd is beloofd. 
Hij hield God aan zijn belofte 
en die belofte, daar hield hij zichzelf ook aan. 
 
Neem nou Jacob, bijvoorbeeld. 
Hij vocht met God, omdat hij volhield in zijn hopen. 
Hij wilde niet verder gaan, tenzij hij werd gezegend. 
Daar klampte hij zich aan vast en hield zo zijn toekomst open. 
Want beloofd is beloofd. 
Hij hield God aan zijn belofte 
en die belofte, daar hield hij zichzelf ook aan. 
 
Neem nou Jozef, bijvoorbeeld. 
In een put gesmeten en in een cel gevangen 
maar hij wist dat zijn God hem zou bevrijden. 
Daar klampte hij zich aan vast, daar bleef hij naar verlangen. 
Want beloofd is beloofd. 
Hij hield God aan zijn belofte 
en die belofte, daar hield hij zichzelf ook aan 
 
Neem nou Mozes, bijvoorbeeld.  
Hij trok zijn volk door de zee heen, door de dood naar het leven. 
Want hij wist dat zijn God  met hem zou ontsnappen. 
Daar klampte hij zich aan vast, dat hun een woonplaats zou worden gegeven. 
Want beloofd is beloofd. 
Hij hield God aan zijn belofte 
en die belofte, daar hield hij zichzelf ook aan. 
 
 



4 

 

Wijkblad augustus 2019 
 

Nu jij nog. 
Blijf toch niet passief af zitten wachten. 
Maar durf het onverwachte te verwachten, durf te gaan. 
 
(Karel Eykman, naar psalm 105) 
 

In memoriam ds. Cor de Bildt, een persoonlijk woord 

 
Op 29 juli overleed Cor de Bildt. Hij was samen met zijn vrouw Ineke gemeentelid bij ons, maar 
jarenlang was hij ook wijkpredikant in de wijken die nu Holy en Centrum-West heten.  
Cor was een beminnelijk mens, heel bevlogen en creatief. Hij had een mooie spiritualiteit,  een 
groot gevoel voor liturgie, voor iconen en muziek.  Vooral was hij een fijn pastor, een warm 
mens met verbindende kwaliteiten. Cor hield van mensen. En ik ontmoette in de loop van de 
jaren veel mensen die van Cor hielden. 
 
Al lang voordat ik hem persoonlijk ontmoette, zat ik met zijn dochter Annelies jarenlang  in  de 
klas op ‘het Groen’. We waren de enige Gymnasium Alpha leerlingen die eindexamen deden 
in 1991 en we tekenden tegelijkertijd ons diploma. 
Ik kende Cor in eerste instantie alleen als gastvoorganger in de Oosterkerk, maar toen ik in 
1999 begon als kerkelijk werker, werden we collega’s. Zijn enthousiasme, ideeën en dromen 
vond ik inspirerend en ik was niet de enige.   
Toen ik in mei 2010 in Centrum-West ging werken, kwam ik Cor nog vaak tegen rond diensten, 
vespers en gemeente activiteiten. Als ik een uitvaart leidde van een gemeentelid dat hij gekend 
had, was hij er - als zijn broze gezondheid dat toe liet- altijd bij.  Ik herinner me nog de 
persoonlijke manier waarop hij een gemeentelid - die hem benaderde voor zijn eigen uitvaart- 
aan mijn zorgen overdroeg. Cor belde mij en stelde voor om hem samen met mij te bezoeken. 
Dat werd een ontroerende en bijzondere ontmoeting.  
 
Cor en ik hadden mooie gesprekken als we elkaar ontmoetten, in en rond de kerk, na een 
uitvaart, en later af en toe bij hem thuis of in het ziekenhuis. Hij was altijd zeer meelevend en 
heel collegiaal en er was een groot wederzijds respect. We deelden de liefde voor Taizé 
muziek. Zoals velen bewonderde ik zijn nooit aflatende optimisme en positiviteit.   
 
Op zeker moment nodigde hij mij uit om over zijn eventuele uitvaart te spreken. Langere tijd 
bewaarde ik de aantekeningen daarvan in een map. In de hoop dat ze nog een tijdje mochten 
wachten op het moment dat het echt nodig zou zijn.  
 
Kort voor mijn vakantie ging het ineens heel slecht, en dit keer krabbelde hij niet meer op. De 
wonderen waren op. Onze laatste ontmoeting zal ik blijven koesteren.  
De aantekeningen kon ik met verdriet maar ook in vertrouwen overdragen aan Hans Mast. 
Jarenlang waren zij goede collega’s in ‘God’s wijngaard’, afdeling Vlaardingen.  
 
Ineke, de kinderen en kleinkinderen wensen wij vanuit onze wijkgemeente alle sterkte toe om 
dit enorme verlies te dragen. Cor was geliefd bij velen, maar zij missen hun geliefde man, 
vader en opa, een peilloos diep verdriet. 
 
Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God  zegt ons dat prachtige Taizé lied. 
Waar liefde is, is de Eeuwige. En liefde…liefde sterft nooit.  
Dat deze gedachte Ineke, de kinderen en kleinkinderen kracht zal geven. 
 

Petra Nijboer  
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Vespers in de Grote Kerk: de vruchten van de Geest 

 

Het woord ‘vesper’ komt uit het Latijn en betekent ’avond’. De naam zegt dus al op welk tijdstip 

een dienst met de benaming vesper gevierd wordt. De oorsprong ligt bij de getijdengebeden 

van de kloosters: de dagindeling werd bepaald door gebedsdiensten op de vaste uren van ’s 

ochtends tot in de nacht. De vesper, vaak in het meervoud aangeduid ‘vespers’, is een 

meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste onderdelen: een of meer psalmen, een 

schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria (het ‘Magnificat’), een lied of 

hymne en een avondlied. Die onderdelen zijn geen keurslijf en kunnen meer of minder vrij 

worden toegepast, maar zij vormen wel het stramien en zijn in een vesper zeker herkenbare 

delen van de viering. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt; soms wel een korte 

toelichting bij de Schrift. 

 

Vespers zijn lang niet meer alleen te vinden in de kloostergemeenschappen. In parochies en 

gemeentes zijn zij maar al te vertrouwd geworden. De Oosters-orthodoxe ritus kent vespers, 

in de Anglicaanse traditie worden zij ‘Evensong’ genoemd – een ook bij ons door velen zeer 

geliefd liturgisch gebruik! – en in de Nederlandse Protestantse kerken hebben zij een zinrijke 

plaats gekregen, vaak in de plaats van de vroegere tweede zondagse kerkdienst. 

 

Op elke derde zondag van de maand is er in de Grote Kerk een vesper. De viering begint om 

17.00 uur en mag zich verheugen in een stabiel aantal bezoekers uit heel Vlaardingen. In de 

vespers van september tot en met juni is de vespercantorij aanwezig en zorgt voor een 

belangrijk deel van de muzikale invulling van de viering. In de maanden juli en augustus is er 

een ‘orgelvesper’, waarin met muziekliteratuur uit de orgelmuziek het meditatieve karakter van 

de vesper wordt ingevuld en onderstreept.  

 

Het voor ons liggende seizoen van 9 vesperdiensten wordt ingevuld door het thema ‘Vruchten 

van de Geest’. In Galaten 5 : 22 – 23 worden zij genoemd: liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Negen vruchten van de 

Geest: elke maand van september 2019 tot en met juni 2020 staat één van deze centraal in 

de vesper. 

 

Bezoekt u eens een vesper: elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk en 

vanaf 16.30 uur is er koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Heel hartelijk welkom! 

 
ds. Nico Paap 

[ 

Het gelaat van een mens zie je in 

het licht, zijn ziel in het donker 
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Jalan raya pos 

 

‘De Groote Postweg’, de titel van dit stuk, is de naam van een 

tweeënhalf durende filmdocumentaire (te zien overigens op het 

kanaal YouTube). Rond 1809 liet Gouverneur-Generaal Daendels 

deze, nog bestaande, weg over de volle 1000 kilometer lengte van 

Java aanleggen ten koste van vele slachtoffers aan ‘klein volk’ dat 

gedwongen werd tot dit werk. De Indonesische schrijver 

Pramoedya Ananata Toer (1925 – 2006) schreef een essay als 

leidraad bij deze film en vertelt zelf bij de beelden ervan. Hij doet 

dat vanuit zijn huis want zijn bewegingsvrijheid is op dat moment 

op regeringsbevel ingeperkt. Beeld voor beeld worden zo aan de 

hand van ontmoetingen langs de weg de sociaal-historische 

parallellen zichtbaar tussen de koloniale tijd en het heden, ook met waar de situatie van nu 

veel grimmigheid kent. Als een metafoor is de documentaire ook een verslag over de persoon 

en het leven van Toer zelf. Zijn boeken hebben als centraal thema de lotgevallen van de ‘kleine 

man/vrouw’, de mens die ‘klem zit als een dwerghertje tussen twee olifanten’ zoals hij zelf 

schrijft in zijn magistrale historische roman ‘De Stroom uit het Noorden’. Dit boek hoort tot zijn 

latere werk en behandelt het zestiende-eeuwse Java, met zijn onderling strijdende vorsten en 

de komst van de Islam en de Portugezen, die toen nog de Hollanders voorgingen. De voorkeur 

van Toer voor de armen in de stegen, de baboe en de djongos, de koelie en de hoer, komt 

aangrijpend aan de orde in de ‘Verhalen van Djakarta’.  

 

Hij werd geboren in 1925 op 20 februari in de stad Blora op nog Midden-Java zo halfweg 

Semarang en Surabaja. Betrokken bij het Indonesische vrijheidsideaal, sloot hij zich aan bij 

hen de na 1945 de terugkeer van het Nederlandse gezag probeerden te verhinderen. Van 

1947 tot 1949 verbleef hij in Nederlandse krijgsgevangenschap en in de grote roman ‘In de 

Fuik’ verhaalt hij hierover. Zijn boeken zoeken van de Republiek Indonesië een sociale 

werkelijkheid te maken. Toer kijkt daarbij vaak naar de maatschappelijke ontwikkelingen in 

China, al zal hij zich ook daar met teleurstelling van afwenden. Het is zijn overtuiging dat 

Indonesië is opgebouwd vanuit het verlangen te strijden tegen de onrechtvaardigheid met 

wortels in het kolonialisme en de oosterse feodale traditie. 

 

In 1965 bij de machtsovername door Soeharto wordt Toer gearresteerd op vermeende 

communistische sympathieën. Na vier jaar gevangenschap in Jakarta zit hij tot 1979 gevangen 

op het Molukse eiland Buru. In ‘Lied van een Stomme’ doet hij daarvan verslag. Op Buru wordt 

hem schrijfmateriaal onthouden en zo vertelt hij aan zijn medegevangenen verhalen. Toen het 

schrijven later werd toegestaan, werden zijn teksten het eiland af gesmokkeld. Het resultaat is 

de grootse romancyclus in vier delen over Minke: ‘Aarde der Mensen’, ‘Kind van alle Volken’, 

‘Voetsporen’ en ‘Het Glazen Huis’. Romans die spelen in de tijd van de troonsbestijging van 

Koningin Wilhelmina (1898) en de eerste decennia van de twintigste eeuw, de periode van de 

Nederlandse zogeheten ‘Ethische Politiek’. Minke is een adellijke Javaan, die na diepe 

vernedering door de westerlingen een leidende figuur wordt in de ontvoogding. Model voor de 

figuur van Minke stond de journalist en nationalist Tirto Adisjoero (1880 – 1918). De boeken 

zijn geschreven in goed-Javaanse verteltrant: breedvoerig met veel herhaling en met alle 

aandacht voor de schildering van karakters en situaties, die treffend-zuiver getekend worden, 

op het gevaar af dat de romans als langdradig beleefd worden. 

 

Om deze tetralogie goed te verstaan, is het noodzakelijk te weten dat de samenleving in 
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Nederlandsch-Indië juridisch in drie lagen was verdeeld; onderaf beginnend ‘Inlanders’, 

‘Vreemde Oosterlingen’ en ‘Europeanen’. De groep van de Europeanen kende een grote 

verscheidenheid: er waren de volbloed totoks (geboren in Europa) en Indo-Europeanen 

(Indische Nederlanders), waarbij de laatstgenoemden er nooit in slaagden tot dezelfde 

hoogten op te klimmen als de ‘echte’ Europeanen (Nederlanders). Na de door Japan 

gewonnen Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) werd ook de Japanse bevolkingsgroep tot 

de Europeanen gerekend, ook op grond van de naderende dreiging die vanuit Japan gevoeld 

werd in Indië. 

 

Tot de meesterwerken van Pramoedya Ananta Toer moet beslist ‘Wat verdwenen is, verhalen 

uit Blora’ gerekend worden: een verhalenbundel met een sterk autobiografisch karakter, 

waarin ook de tijd van de Japanse bezetting en de roerige eerste tijd na het uitroepen van de 

Republiek Indonesië (17 augustus 1945) indringend aan de orde komen. Het boek verscheen 

in 1952. Vanaf 1980 mag Toer terug naar Java, maar met huisarrest en beperkte 

bewegingsvrijheid. Veel van zijn boeken – hij schreef er meer dan veertig die in ruim 28 talen 

zijn vertaald – zijn tot op vandaag in Indonesië verboden en alleen via het buitenland 

toegankelijk; ook de documentaire ‘Jalan Raya Pos’ was (is?) in Indonesië niet toegelaten. In 

1998 ontving hij de ‘PEN Freedom-to-write Award’ en hoewel hij meerdere keren is 

genomineerd voor de Nobelprijs voor Literatuur, is deze hem nooit verleend; absoluut een 

treurig gemiste kans!  

 

In 1999 bezoekt Toer Nederland en geeft hij enkele lezingen. Hij verhaalt van een leven vol 

gevangenschap. Toen hij zijn laatste levensjaren niet meer lezen en daardoor ook niet meer 

schijven kon, vond hij dat niet erg; hij zei: “Ik ben klaar.”; 81 jaar oud overleed Pramoedya 

Ananta Toer op 30 april 2006 in zijn huis in Bogor (Buitenzorg), de voltooiing van zijn aardse 

levensweg. Hoe men hem ook beoordeelt, zijn visies herkent of juist niet (de figuur van Minke 

gaat óók over hém als leidende figuur gekomen uit de ‘inlandsche bevolkingsgroep’): menige 

scène brengt schaamrood op Nederlandse totok-kaken – koloniale ethische politiek of niet – 

en zijn boeken zijn meer dan indrukwekkend door hun realistische schildering en de 

afwezigheid van nostalgie. 

 

Hoe zuiver ook getoonzet de romans van Hellas Haasse (1918 – 2011), Maria Dermoût (1888 

– 1962), Aya Zikken (1919 – 2013) en vele anderen ook, of de schitterende Indische boeken 

van Paul Adriaan Daum (1850 – 1898) of Tjalie Robinson (1911 – 1974), die alle de sfeer van 

het voorbije Nederlandsch–Indië meer dan treffend doen proeven, zij bevatten toch altijd wat 

de nostalgische kant van de Nederlandse invalshoek, van ‘tempo doeloe’. Pramoedya Ananta 

Toer kijkt vanuit precies de andere kant: die van de Indonesische bevolking zelf.  

 

Nu op 27 december aanstaande het precies 70 jaar geleden is dat de soevereiniteitsoverdracht 

in het Amsterdamse Paleis op de Dam plaatsvond van Nederland naar Indonesië, aandacht 

voor deze grote schrijver, die het Nederlandse koloniale bestel vanuit de kant van de 

gekoloniseerden beziet; zijn boeken zijn onmisbaar voor een beter en zuiver verstaan van 

verleden en heden van Indonesië; ook vanwege die zeer velen onder ons wier váderland 

Nederland is, maar van wie het móederland deze naam draagt: Indië. 

ds. Nico Paap 
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Kliederkerk neemt afscheid van Juliette en Hans 

 

De laatste bijeenkomst van de Kliederkerk voor de vakantie hebben we afscheid genomen 

van onze jeugdwerker Juliette Pol en de initiatiefnemer van de Kliederkerk Hans van der 

Vaart.  

Juliette gaat studeren voor predikant en stopt dus als Jeugdwerker. Hans is verhuisd naar 

Rozenburg en gaat meer tijd besteden aan zijn nieuwe woonplaats. We hebben veel aan hen 

te danken. Alle bijeenkomsten van de Kliederkerk, zorgden zij ervoor dat de opdrachten 

bedacht waren en verzorgden zij de inhoudelijke zaken en het verhaal naar de kinderen toe.  

Heel veel dank daarvoor! 

 

Maar we gaan door…  

De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 8 september.  

Gewoon dus weer op de tweede zondag van de maand. 

De keer erop zal onze nieuwe jeugdwerker er zijn: Peter Jan Kik. Een van zijn taken is het 

leiden en organiseren van de Kliederkerk. Fijn dat er dan weer officieel bijstand is. 

 

De Kliederkerk is een heel fijne activiteit. Zeker een 30-tal kinderen zijn inmiddels min of 

meer regelmatig met hun ouders en/of grootouders naar de Kliederkerk geweest.  

Het begint echt een begrip te worden waar wij als Rehobothkerk een grote inbreng in 

hebben.  

Geen kinderen in de kerk, maar velen betrokken via de Kliederkerk.  

 

Kom als leden van de Rehobothkerk eens kijken bij de Kliederkerk! 

Uw kinderen en kleinkinderen zijn van harte welkom.  

 

Elke 2e zondag van de maand om 15.00 uur – 17.00 uur in de Windwijzer aan de 

Schiedamseweg.  

 

Mocht u tijd en zin hebben om mee te draaien in het team, dan bent u van harte welkom! 

 

Voor informatie kunt u terecht bij Corrie de Jong of Corine Leerdam.  
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Stichting Cantates Vlaardingen 
 

CANTATEDIENSTEN IN DE BETHELKERK 

 

Inmiddels hebben de eerste twee cantatediensten in het voorjaar in de Bethelkerk 

plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen voor het uitvoeren van de volgende twee Bach-

cantates in diensten in de maanden september en oktober 2019 in volle gang. 

De uitvoering van de cantates vindt plaats zoals dit ook oorspronkelijk het geval was in de 

Thomas Kirche in Leipzig, waar J.S. Bach cantor was, namelijk als cantatedienst waarin 

naast de uitvoering van de cantate er Schriftlezing en een korte theologische uitleg zijn, 

afgewisseld met orgelspel, koorzang en samenzang. 

De volgende twee cantatediensten, die worden georganiseerd 

door de Stichting Cantates Vlaardingen in samenwerking met 

de wijkgemeente Ambacht-Oost, vinden plaats op: 

 

Zondag 29 september 2019: 

Cantate BWV 138, ‘Warum betrübst du dich, mein Herz?’ 

Voorganger ds. Guus Fröberg 

 

Zondag 27 oktober 2019: 

Cantate BWV 48, ‘Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen’ 

Voorganger: ds. Peterjan van der Wal 

 

De diensten beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer één 

uur. 

De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek 

Schiedam en het Collegium Delft. 

Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die tevens de 

orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt. 

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bas van Houte. 

Er is een gedrukte orde van dienst 

U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. 

Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen: 

www.cantatesvlaardingen.nl 

http://www.cantatesvlaardingen.nl/
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Een lied dat klinkt 

 
Dat is de titel van onze zangmiddag in Zorgcentrum Soenda aan de Soendalaan 

2, op de derde woensdag van de maand. 

Zingen doen wij niet alleen met bewoners van Soenda, ook  wijkbewoners en 

overige zanglustigen zijn van harte welkom. 

Het is een laagdrempelig en gezellig samenzijn voor iedereen die het fijn vindt om 

oude en vertrouwde geestelijke liederen te zingen met elkaar. Het zingen staat 

centraal en naast het zingen zal een gedicht of kort verhaal te horen zijn. 

De brandende paaskaars staat temidden. 

Of u nu wel of niet bij een kerk hoort, of u nu graag zingt of juist liever luistert, 

iedereen is van harte welkom! 

Wij komen samen in de ruimte achter het zogenaamde buurtcafé op de begane 

grond, na de ingang meteen links. 

U bent welkom vanaf 14.45 uur, dan staat er koffie en thee klaar. De aanvang is 

15.15 uur.  

Voor de resterende maanden 2019 zijn de volgende middagen nog gepland:        

18 september, 16 oktober en 20 november. In de maand december is er geen 

zangmiddag in verband met vele december-activiteiten in Soenda. 

 

Namens het 'Team Zangmiddag' een hartelijke groet. 

Riet Elmendorp 

 

Bijbelkring in de Rehobothkerk: Het verhaal gaat.... 

 
In september starten we weer met de kring rond Bijbelverhalen in de Rehobothkerk.  
Dit willen we -zoals ieder seizoen - doen  op elke vierde dinsdagmorgen van de maand, met 
uitzondering van december, juli en augustus.  
Deze ochtenden worden verzorgd door Petra Nijboer en Jannie Snoek. We lezen steeds met 
elkaar een/enkele hoofdstuk(ken)  uit de boekenserie ‘Het Verhaal gaat.’ van Nico ter Linden 
en gaan met elkaar in gesprek over wat de verhalen van toen voor mensen van nu te 
betekenen hebben.   
 
We beginnen om 09.30 uur en eindigen ongeveer      
11.00 uur. We hebben de volgende data gepland voor 
najaar 2019:  

24 september  
29 oktober   (LET OP, dit is de vijfde 
dinsdag i.p.v. de vierde i.v.m. de 
herfstvakantie)  
26 november 

 
 
U bent van harte welkom! 

Petra Nijboer tel. 010-2499872 
Jannie Snoek tel. 010-4745026 
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Ouderensoos “De Regenboog” 

 

Iedere dinsdagmiddag is er in de Rehobothkerk een bijeenkomst van Ouderensoos “De 

Regenboog”.  Bij onze soos is iedereen boven de 65 jaar van harte welkom.  

Vanaf 14.00 uur is de inloop; we beginnen met een korte meditatie en het zingen van een 

aantal mooie liederen. Hierna volgt de thee en komen de spelletjes op tafel, zoals sjoelen en 

rummikub. We sluiten af rond 16.15 uur met een kopje koffie en wat lekkers. 

Bent u 65 jaar of ouder, of kent u iemand die zin heeft in een gezellige middag? Kom dan eens 

(samen) vrijblijvend kijken en meedoen. 

De eerste soosmiddag is op 4 september. 

 

 

 

  

Kijkje in de keuken van de commissie Erediensten 

 

De commissie is aangesteld door de kerkenraad en adviseert de kerkenraad over de 

Erediensten. 

 

De commissie bestaat uit Ds. Nico Paap, Petra Nijboer, Yvonne van Brederoode, Marian 

Verhagen, Wim van Klaveren en Wico Verhagen. 

 

Voor vragen en ideeën over de Erediensten kunt u altijd terecht bij één van de 

commissieleden. 

Samen met de gemeente willen wij de Erediensten vorm geven. 

Met andere woorden de betrokkenheid vanuit de gemeente is noodzakelijk.  

De Eredienst vormt een zeer belangrijk onderdeel van ons samenzijn en is een vast 

punt in de beleving van ons geloof. De commissie staat dus open voor suggesties vanuit 

de gemeente.  

Ook heeft de commissie de taak speciale Erediensten te organiseren, daarbij wordt 

gebruikt gemaakt van o.a. koren. 

   

Op 13 oktober  a.s. komt Kaya de dienst met Petra opluisteren 

Op 3 november is er de Gedachtenisdienst dienst met de New Life Singers, onze beide 

voorgangers zullen dan voorgaan. 

 

Suggesties over koren zijn ook hartelijk welkom bij de commissie. 

 

Wico Verhagen 

De meeste mensen zijn ook mensen 
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Van de kerkrentmeesters 

 

Ook het afgelopen seizoen is er weer niet 

stil gezeten. Zaken zoals tuinonderhoud 

en oud papier inzameling komen nu 

eenmaal regelmatig  terug. En soms 

genereert dit (gedeeltelijk) ook nog eens 

inkomsten o.a. door de opbrengst van oud 

papier. En dat vloeit dan weer naar onze 

wijkkas.  Deze beide activiteiten vallen 

onder toezicht van de kerkrentmeesters. 

Nu  zult u zeggen: “ja, ho even maar dat is 

bekend”. Natuurlijk heeft u gelijk.  

Maar het lijkt  zo vanzelfsprekend dat dit 

elke keer met regelmaat gebeurt maar 

spreekwoordelijk geldt nog steeds: niets 

gaat vanzelf. 

 

Als kerkrentmeesters hebben we dit keer 

ook naar iets anders gekeken. Zo veel 

ruimten die voor de meeste mensen niet 

zullen opvallen, totdat je er binnen komt. 

Vroeger hielden de mensen 

voorjaarsschoonmaak. Een goed gebruik 

waar dan heerlijk werd gesopt en 

geboend. Zo ook binnen de kerkmuren. 

Weg met alles bewaren onder het mom 

van: “Je kan het misschien nog eens nodig 

hebben”.  Een aantal ruimten zijn gedaan 

en je hebt geen idee wat je tegenkomt. 

Het knapt er zeker van op, dat kan ik je 

zeggen. 

 

Buiten het reguliere onderhoud, dat veelal 

door specialisten wordt gedaan, zoals aan 

de c.v.-installatie, brandblusmiddelen, 

dakonderhoud etc. blijft er genoeg over. 

Dit pakken we zelf op en hebben het dan 

bijvoorbeeld over kapotte verlichting, 

vloeren boenen en in de was, een afvoer 

die verstopt zit, nood- en vluchtroute 

verlichting en ik kan zo nog even door 

gaan. 

Recent is de garagedeur geschuurd en 

behandeld. De buitendeuren komen 

binnenkort aan de beurt.   

 

En hoewel ik een greep heb gemaakt uit 

het vele wat moet gebeuren, heeft mijn 

relaas een diepere betekenis. U raadt het 

al en ik val in herhaling: “Niets gaat 

vanzelf”. 

Daarom lanceer ik het volgende idee wat 

bij mij kwam bovendrijven.  

 

Sinds een aantal maanden komen de 

kerkrentmeesters om de veertien dagen 

op woensdagmorgen van ca. 09.00 - 

12.00 uur naar de Rehobothkerk.  

Zij pakken dan die zaken op die op dat 

moment nodig zijn.  

Hieraan zou ik graag een aantal nieuwe 

gezichten willen koppelen. Op hun beurt 

kunnen zij dan schoonmaak- en/of kleine 

klussen doen. Heren en dames zijn van 

harte welkom. 

Gezellig met elkaar sociaal bezig zijn en 

zorgen dat de kerk er piekfijn uit blijft zien.  

Wanneer we starten hoort u na opgave! 

 

Laat maar horen, ik ben benieuwd naar uw reacties!  
Wim van Klaveren 

          

 

   

Wie alleen een hamer heeft, ziet 

overal spijkers 
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Nieuws van de boekenmarkt en oud papier 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

BOEKENMARKT. 
 
Na een vakantieperiode van 2 maanden 

hopen wij zaterdag 21 september weer 

te starten met de boekenmarkt. 

 

De laatste weken werden er  steeds 

boeken aangeboden. Alle reden dus om 

te komen kijken  of er iets voor u bij is. 

 

Ook veel mooie zelfgemaakte kaarten 

hebben wij gekregen. Legpuzzels zijn er 

in overvloed. 

 

Het gezellige bijpraten in de koffiehoek 

is door de trouwe bezoekers gemist 

deze weken. 

 

De derde zaterdag van september staat 

alles weer klaar en beginnen we met 

frisse moed aan een nieuw seizoen. 

Van 0.900 uur tot 11.30 uur. 

 

Om alvast in uw agenda te zetten: 19 

oktober en 16 november. In december is 

er geen verkoop. 

 

Namens het boekenteam een hartelijke 

groet, 

 

Adri van Vliet, 
tel. 010 4352008 
 

Oud papier actie 

Iedere derde zaterdag van de maand staan de 

medewerkers voor het inzamelen van het oud 

papier van 9:00 tot 11:30 uur voor u klaar om 

dit in ontvangst te nemen. Grote hoeveelheden 

kunnen ook al op de donderdag en de vrijdag 

ervoor, tussen 9:30 tot 15:00 uur, gebracht 

worden. Meestal is er iemand aanwezig en 

anders kunt u het bij de container achterlaten. 

Het wordt dan z.s.m. in de container geplaatst. 

Overzicht van de opbrengsten van februari tot 

en met juni: 

 

  

 

Helpt u mee om zoveel mogelijk papier in te 

zamelen? Dat zou heel fijn zijn. De opbrengst 

van het oud papier is bestemd voor de wijkkas.  

 

Een vriendelijk verzoek van de “OPA´s” om 

zoveel mogelijk de plastic verpakking van de 

reclamefolders te verwijderen. 

  

De medewerkers Oud Papier Actie. 

 

Maand Aantal ton Prijs Bedrag

feb 2,12 32,50€     68,90€        

mrt 1,98 32,50€     64,35€        

apr 2,54 31,00€     78,74€        

mei 2,52 31,00€     78,12€        

jun 2,14 31,00€     66,34€        

Totaal 11,30 356,45€      
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Herfstgedicht 

 

langs het bospad  

zie ik hem  

groot en gloeiend rood 

met witte stippen  

als sneeuwvlokken 

op zijn dak 

 

ik zou klein willen zijn 

als een kabouter 

om er binnen te gaan 

een kom leegslurpen 

van geurige eikeltjessoep 

onder dit dak 

   

in vreemd droomgevoel 

voel ik mij plots aanwezig 

op de scheppingsdag 

van groen gewas en bomen 

èn deze vliegenzwam 

met haar rode dak 

 

stilstaand op het bospad 

ervaar ik een wonderwelkom 

van leven om mij heen 

geniet van kleur en geuren 

als ik het bospad weer verlaat 

naar mijn eigen rode dak 

 

 

<>    <>    <> 
                                                            Riet Elmendorp 
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Kerkterras 

 

Op zondag 1 september is er om 10.30 uur  

op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark  

een oecumenische kerkdienst, onder de naam 

kerkterras. 

 

 

Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te 

Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede 

Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de 

Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils 

Waterweg Centraal. 

 

Thema van de viering: ‘Je bent niet alleen’. 

 

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener 

en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim 

Naujoks en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van 

Jaap van Toor mee en bovenal iedereen die van harte meezingt. 

 
Er is een crèche voor de allerkleinsten. 

 
Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’  de 

schuilkerk. 
Iedereen die in de afgelopen jaren een openlucht-kerkdienst meemaakte weet hoe bijzonder 

dit  is. Een ervaring die je nooit had willen missen, dus: ook op deze zondag: VAN HARTE 

WELKOM!!! 

Progeza-instuif  

 

Voor het derde jaar op rij gaat de Progeza-instuif weer van start. Elke 3e maandag van de 

maand komen we bij elkaar in de grote zaal van de Rehobothkerk. Van de 50 leden 

waarmee we begonnen, zijn er nu nog 37 actief. Het is heel fijn om elke maand met elkaar te 

genieten van de verschillende activiteiten.  

Na het programma maken in oktober 2018 hebben we veel beleefd.  

Fotoreportage van Wim en Corrie van hun reis naar USA en Canada.  

In december werden we door Nooteboom verrast met een busreisje naar de Doelen voor een 

optreden van het Westlands Mannenkoor. Iedereen is mee geweest. Het was heel mooi.  

Verder waren er een stamppotten-diner, optreden Ukelele-orkest, een spelletjes avond, foute 

Bingo, een bijdrage van Hanny Baauw over Vlaardingse klederdracht enz. 

En een uitje naar de Biesbosch. Tot slot hebben we alles gezellig afgesloten met een hapje 

en een drankje en gezellig oude liedjes zingen.  

 

Op 16 september gaan we weer van start met het bedenken wat we zoal willen doen in 

seizoen 2019-2020. 
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Preekrooster (onder voorbehoud) 

  
Voorganger Lectoren Bijzonderheden Schrift & 

Tafel 
Cantorij/ 

koor 
Locatie 

  2019           

1-sep Kerkterras         Oranjepark 

8-sep Ds. Nico Paap Lizette van Rijswijk       Rehoboth 

15-sep Ds. Nico Paap en 
Mw. Petra Nijboer 

Henriette Jansen Startzondag     Rehoboth 

15-sep Ds. Nico Paap   Vesper     Grote Kerk 

22-sep Ds. Nico Paap Wico Verhagen 
  X   

Rehoboth 

29-sep Ds. K. Blei Leen Hokke 
      

Rehoboth 

              

6-okt Ds. J.W. Stam Wim Poot      Rehoboth 

13-okt Mw. Petra Nijboer Yvonne van Brederoode     Kaya Rehoboth 

20-okt Ds. R. Wattel Lizette van Rijswijk       Rehoboth 

20-okt Mw. Arianne Lodder   Vesper     Grote Kerk 

27-okt Ds. Nico Paap Wim van Klaveren      Rehoboth 

              

3-nov Ds. Nico Paap en 
Mw. Petra Nijboer 

Nicoline Hendriks Gedachtenisdienst 

  

New Life 
Singers 

Rehoboth 

10-nov Ds. Nico Paap Joop Immerzeel 
      Rehoboth 

17-nov Ds. K. Blei Henriette Jansen       Rehoboth 

17-nov Ds. Neely Kok   Vesper     Grote Kerk 

24-nov Ds. Nico Paap Wico Verhagen Voleinding X   Rehoboth 

27-nov     Avondgebed     Grote Kerk 

              

1-dec  Ds. Nico Paap Leen Hokke       Rehoboth 

4-dec   Avondgebed   Grote Kerk 

8-dec Ds. Nico Paap        Rehoboth 

11-dec     Avondgebed     Grote Kerk 

15-dec Ds. Nico Paap Lizette van Rijswijk       Rehoboth 

15-dec Pastor Guus Ruijl   Vesper     Grote Kerk 

18-dec     Avondgebed     Grote Kerk 

22-dec Ds. Rainer Wahl Wim Poot 
      

Rehoboth 

24-dec Ds. Nico Paap Yvonne van 
Brederoode 

Kerstnacht 

    

Rehoboth 

25-dec Ds. Nico Paap Joop Immerzeel Kerstmorgen     Rehoboth 

29-dec Ds. Nico Paap Wim van Klaveren       
Rehoboth 

31-dec Ds. Nico Paap Nicoline Hendriks Oudejaarsavond     Rehoboth 

 

De ochtenddiensten in de Rehobothkerk vangen aan om 10.00 uur. 

De Avondgebeden in de Grote Kerk vangen aan om 19.30 uur. 

De Vesperdiensten in de Grote Kerk vangen aan om 17.00 uur. 
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Agenda 

We maken u alvast attent op de seniorenkerstviering op 

20 december in de Rehobothkerk. 



18 

 

Wijkblad augustus 2019 
 

Wijkgegevens 

Kerkgebouw: Rehobothkerk 

 Billitonlaan 104 

 3131 LL Vlaardingen 

 telefoon: 010-434 80 34 

 

Koster: Julio A. Castro Mata  Telefoon: 010-435 93 43 

 

Pastores: Ds. Nico Paap   Tel. 010-845 52 00 npaap@ziggo.nl 

 Mevr. Petra Nijboer   Tel. 010-249 98 72 gpmnijboer@gmail.com 

 

Organisten: Jan Blankers, Aad Zoutendijk en Hans Treurniet 

 

Kerkenraad:  Bram van der Staay, voorzitter  a.staay1@upcmail.nl 

 Telefoon: 010-435 27 42 

 Lenie de Boer-Keijzer, scriba  jenmdeboer@hetnet.nl 

 Telefoon: 010-434 01 76 

 

Wijkdiaconaat: Jaap Kleijwegt, voorzitter   j.kleiwegt8@upcmail.nl 

 Telefoon: 010-435 10 39 

 

Wijkkas:    Rekeningnummer: NL 24 INGB 0000 6029 28 t.n.v.  

  Wijkpenningmeester Centrum-West 

                                         Dit nummer is uitsluitend voor giften aan de wijkkas 
                                         en niet voor betalingen van de vrijwillige kerkelijke bijdragen. 

Penningmeester:  Paul Faas     pmfaas@kpnmail.nl 

 Telefoon: 010-435 95 89 

 

Wijkkas Diaconie:  Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale 

Wijkkas  

   Centrum-West 

Penningmeester: Riet Elmendorp     elmwaard@upcmail.nl 

 Telefoon: 010-435 59 59 

 

Vrijwillige bijdragen: Rekeningnummer: NL74 RABO 0373 7308 96 t.n.v.:  

 Protestantse Gemeente Vlaardingen VB 

  
 

Wijkadministratie: Marja Louter    

 centrumwest56@gmail.com 

 Telefoon: 010-435 87 22 / 06 121 836 13 

 
Kerktaxi: Voor mensen die slecht ter been zijn en graag naar de kerk zouden 

willen gaan kan contact worden opgenomen met 
 Bram van der Staay  tel.  010-435 27 42 
 

mailto:a.staay1@upcmail.nl
mailto:jenmdeboer@hetnet.nl
mailto:j.kleiwegt8@upcmail.nl
mailto:pmfaas@kpnmail.nl
mailto:elmwaard@upcmail.nl
mailto:centrumwest56@gmail.com
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Wijk A - Hoogkamer en Buitenwijk  
Ouderling:  Hannie Baauw  tel.  06 269 312 41 
Diakenen:  Bram v.d. Staay  tel.  010-435 27 42 

Wil Verkade  tel.  010-434 71 75 
 
B - Lage Weide 
Ouderling:  Hannie Baauw  tel.  06 269 312 41 
Diaken:  Bram v.d. Staay  tel.  010-435 27 42 
 
C - Zuidbuurt 
Ouderling:  Wim Poot   tel.  010-435 42 88 
Diaken:  Annet Duijverman  tel.  010-434 13 44 
 
D - Wijk Wetering 
Ouderling:  Wim Poot   tel.  010-435 42 88 
Diaken:  Nel Kleijwegt  tel.  010-435 10 39 
 
E - Indische buurt 
Ouderling:  Ilma Frederiks   tel.  010-435 40 68 
Diaken:  Marian Verhagen  tel.  06 203 796 49 
 
F - Centrum 
Ouderling:  Wim van Klaveren  tel.  06 4920 5920 
Diaken:  Joke de Zwart  tel.  010-840 92 60 
 
G - Vettenoordsepolder e.o. 
Ouderling:  Maaike Vis  tel.  010-435 26 97 
Diakenen:  Jaap Kleijwegt            tel. 010-435 10 39 

 
 
 

Website: www.centrumwest.nl 

Meldpunt 
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 telefonisch hulpdienst. 

 

Gemeenteleden die  reeds contact hebben met onze pastores kunnen natuurlijk gewoon gebruik 

maken van de  al bestaande contacten, maar we hopen dat mensen zich ook vrij voelen om het 

Meldpunt te bellen. U krijgt dan één van onze vrijwilligers aan de telefoon. De contacten worden 

geregistreerd, waarbij geheimhouding in acht wordt genomen. Schroom dus niet om te bellen. 

 

http://www.centrumwest.nl/

