
1 
 

 
Wijkblad maart 2019 

WIJKBLAD 

 
  Protestantse Wijkgemeente 

 

CENTRUM-WEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEN 2019 



2 
 

 
Wijkblad maart 2019 

Inhoudsopgave 
 

 

De melkboer en de dominee .................................................................................................. 3 

Het luiden van de klok ............................................................................................................ 4 

Een lied dat klinkt ................................................................................................................... 7 

Bijbelkring in de Rehobothkerk: Het verhaal gaat.... ............................................................... 7 

Ouderensoos “De Regenboog” ............................................................................................... 8 

Paasontbijt ............................................................................................................................. 9 

Kerkbalans 2019 .................................................................................................................... 9 

Nieuws van de boekenmarkt en oud papier .......................................................................... 10 

Gedicht ................................................................................................................................. 11 

Mozaïek ............................................................................................................................... 12 

Wereldwinkel ........................................................................................................................ 13 

Meldpunt .............................................................................................................................. 13 

Preekrooster (onder voorbehoud) ......................................................................................... 14 

Wijkgegevens ....................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

Redactie: 

Leen Hokke 

Nel Romers 

Joke de Zwart    

 

 

 

 

 

 

 

  

Het volgende wijkblad verschijnt op 23 augustus 2019. Op deze 

datum kunnen de bezorgers het wijkblad tussen 16.00 en 17.00 

uur ophalen. 

Kopij voor dit blad uiterlijk aanleveren op 9 augustus bij Joke de 

Zwart, joke53@live.nl of Veerplein 23, 3131 CX Vlaardingen 

file:///C:/Users/Hokke/Documents/kerk/communicatie/wijkblad/maart%202019/wijkblad%20maart%202019%2001032019%202.docx%23_Toc3445718
file:///C:/Users/Hokke/Documents/kerk/communicatie/wijkblad/maart%202019/wijkblad%20maart%202019%2001032019%202.docx%23_Toc3445718
file:///C:/Users/Hokke/Documents/kerk/communicatie/wijkblad/maart%202019/wijkblad%20maart%202019%2001032019%202.docx%23_Toc3445718
file:///C:/Users/Hokke/Documents/kerk/communicatie/wijkblad/maart%202019/wijkblad%20maart%202019%2001032019%202.docx%23_Toc3445718
file:///C:/Users/Hokke/Documents/kerk/communicatie/wijkblad/maart%202019/wijkblad%20maart%202019%2001032019%202.docx%23_Toc3445718
mailto:joke53@live.nl


3 

 

Wijkblad maart 2019 
 

De melkboer en de dominee 

          Geen sprookje; misschien wél een gelijkenis… 

 

In een van mijn vorige gemeentes woonde een predikantsechtpaar. Hij was al enige jaren met 

emeritaat. Zij waren ooit begonnen op hun eerste standplaats in een middelgrote 

dorpsgemeente. De predikant deed trouw alles wat van hem verwacht werd. Zijn vrouw als de 

domineese net zo. Zo ging dat toen. Na enkele jaren in die eerste gemeente begon het in het 

tijdsbestek van ongeveer een week met een reeks klachten: de dominee had enkele zieke 

gemeenteleden niet bezocht. Dat werd natuurlijk niet rechtstreeks aan hem voorgelegd, maar 

het bereikte wél ‘Mevrouw’. Die had weinig tijd nodig om uit te zoeken wat er aan de hand was 

en waar de klachten vandaan kwamen. Wat bleek?: de melkboer was in die week ziek 

geworden. Op zijn ronde door het dorp kwam hij bij ongeveer alle huizen en hoorde daar alle 

nieuwtjes, die hij vervolgens keurig op de pastorie doorgaf. Toen de melkboer dus uitviel, 

droogde gelijk de stroom berichten over des dominees gemeenteleden op… 

 

Met een hartelijke lach werd mij dit verhaal verteld toen ik eens bij hen op bezoek was, met de 

ondertoon van een ervaringsanekdote en tegelijk de knipoog in de trant van ‘zo kan het gaan 

in de gemeente en doe er je voordeel mee’… 

 

Het is dus geen sprookje. Misschien heeft het wél een trekje van een gelijkenis. Want de 

boodschap van het verhaal is natuurlijk: pastores kunnen niet ruiken wanneer er iets met 

iemand aan de hand is of wanneer iemand behoefte heeft aan een bezoek en/of gesprek. 

Ergens je laten ontvallen dat je contact met een van de pastores fijn zou vinden, kan het risico 

bevatten dat het bericht toch niet overkomt – niet alleen een melkboer kan ziek worden… 

 

De moraal van het verhaal: leg zelf rechtstreeks contact met uw pastor. Alleen zijn die 

misschien niet altijd meteen te bereiken en zijn zij aan het werk in de gemeente. Onze wijk 

heeft een voortreffelijk meldpunt. Via 06 – 35 12 26 65! Dagelijks kunt u daar van 9.00 uur tot 

22.00 uur terecht. De vrijwilligers, die deze telefoon beheren, helpen u uitstekend verder: zij 

verwijzen naar iemand die u voort kan helpen uit de sociale kaart van Vlaardingen of zij geven 

uw telefoontje met uw verzoek door: aan mij of aan collega Petra Nijboer. Wordt overigens dit 

06-nummer niet meteen opgenomen, dan komt u bij de voicemail en daar kunt u dan uw naam 

en telefoonnummer inspreken, eventueel vergezeld van het bericht waarom u belt. Er wordt 

dan weer contact met u opgenomen. 

 

Werkelijk waar: wij zijn als wijkgemeente bevoorrecht met deze werkwijze én met de 

vrijwilligers die ervoor beschikbaar zijn! Niet wachten dus of het bericht dat u tegen de buren 

eens gezegd hebt misschien ook de pastores bereikt. Gewoon zelf 06 – 35 12 26 65 even 

bellen. Het telefonisch meldpunt is er voor u! 

 

ds. Nico Paap 

  
Bloemen bloeien waar ze ruimte 

krijgen. Mensen ook 



4 
 

 
Wijkblad maart 2019 

Het luiden van de klok 

 

Tijdens mijn studietijd in Utrecht in de zeventiger en tachtiger 

jaren van wat al weer een poosje ‘de vorige eeuw’ is, begon op 

de Paasmorgen in werkelijk alle vroegte de Domtoren te 

luiden. Alle luidklokken in de toren werden daarbij gebruikt; 

groot- en hoogfeestelijk: de Heer is opgestaan! De klokken 

begonnen te jubelen – en er hangen wat klokken in de 

Utrechtse Domtoren! – zodat de stad en de wereld mee konden 

instemmen. Diegenen die binnen hoorafstand van de Dom 

woonden, konden niet meer slapen: zij stonden dus ook op…. 

In elk geval op tijd om de voordienst mee te vieren in de 

Domkerk, de Paasjubel. Heerlijk om zo de viering van de 

opstanding van onze Heer te beginnen! Hopelijk bestaat deze 

geweldige gewoonte in Utrecht nog steeds! Ik denk er met 

vreugde aan terug. Dat diepe, intense luiden van de klokken, 

die diepe en intense vreugde: het is de Paasmorgen! Groter 

contrast is niet denkbaar: de doodse stilte op de Goede 

Vrijdag, want op die dag wordt er zeker niet geluid en zwijgen 

de klokken. 

 

Kerkklokken dragen meestal opschriften. Soms beperkt tot de gegevens van de maker en het 

jaartal waarin de klok gegoten is. Vaak ook de naam die de klok gekregen heeft en een 

boodschap. Een van de meest voorkomende is: “Ik roep de levenden, ik beween de doden”. 

De klok in de toren van de kerk in mijn geboorteplaats Zandvoort heeft de inscriptie: “Jhesus 

es mi den naem ghegeven int jaer ons Heeren MCCCCXCIII” (“Jezus is mij de naam gegeven 

in het jaar onzes Heren 1493”). Zandvoort heeft daarmee zeker een van de oudste luidklokken 

in Nederland. Ooit bevond zich in de Grote Kerk van Breda een luidklok met het opschrift:  

 

“MIJN NAAM IS ROELANT 

ALS ICK LUY AAN EENEN KANT 

DAN IS TOT BREDA ALLARM OF BRANT 

ALS ICK GA AAN BEIJDE SIJDEN 

DAN IS BREDA IN GROOT VERBLYDEN”. 

 

De kerkklok heeft dus een duidelijke functie. De minst vrolijke ervan is het zo luiden dat de 

klepel steeds aan één en dezelfde kant van de klok slaat. Dit ‘kleppen’ is een 

huiveringwekkend geluid: een teken van alarm bij het naderen van de vijand. Die vijand kon 

brand zijn, een militaire aanval of het water. Deze taak is nu door sirenes overgenomen. Van 

de eerste uren en dagen van de Watersnoodramp in 1953 zijn ook geluidsopnamen bewaard 

gebleven van radiocontact met vliegtuigen boven het rampgebied; op meerdere van die 

opnames is het kleppen van de kerkklokken te horen. 

 

Bij het bewenen van de doden kon in vroeger tijden gehoord worden of de overledene een 

man of vrouw was, jong of oud gestorven. Dat was af te leiden uit hoe lang er geluid werd of 

met welke klok werd geluid. Dit kan uiteraard alleen als er met de hand geluid wordt; klokken 

die aangedreven worden door een mechanische luidinstallatie hebben deze mogelijkheid niet; 
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eigenlijk een verarming dus. Als er meer klokken in de toren hangen, zijn die op verschillende 

toonhoogtes gestemd. Zo kan er zelfs een doodsklok voorkomen; de zware Bourdon in de 

Oude Kerk van Delft wordt bijvoorbeeld alleen geluid bij een koninklijke begrafenis. 

 

Een kerkgebouw dat zo rijk is dat het meerdere klokken bezit, heeft ook de mogelijkheid om 

meer accenten tot uitdrukking te brengen. Bij uitbundige vreugde wordt met alle klokken geluid, 

bij specifiekere aangelegenheden met minder klokken of met de klokken met een specifieke 

stem (toon). De oproep tot kerkgang kan per periode van het kerkelijk jaar anders getoonzet 

worden – in de Veertigdagentijd ingetogener dan in de Paastijd bijvoorbeeld – en voor de 

oproep tot het Gebed des Heren kan een speciale klok ingezet worden; bij het verlaten van de 

kerk voor een uitvaart kan anders worden geluid dan bij een huwelijk. Het carillon is eigenlijk 

de meest doorgevoerde versie hiervan. 

 

Kerkklokken hebben dus een liturgische functie, veel breder dan het aangeven wanneer de 

kerkdienst begint. Kerkklokken zijn dus ook meer dan tijdaangevers: zij zijn 

muziekinstrumenten met een eigen stem en zeggingskracht. Ook zij zingen de lof aan de Heer. 

Een enkele keer per jaar wordt er op de hoogfeesten of na een hele bijzondere dienst na de 

zegen een groot loflied het laatste woord gegeven voordat de kerk uitgaat. Dan zingt alles mee 

wat een stem heeft gekregen om God te loven: dus de kerkklok ook…! Bij huwelijk en uitvaart 

wordt zo ook stem gegeven aan vreugde en verdriet bij het verlaten van de kerk: de klok wordt 

geluid…! 

 

Sinds november van 2013 was ik als predikant werkzaam in de Protestantse Gemeente 

Hoogmade-Rijpwetering c.a., na 18 jaar predikantschap in Leidschendam. De kerk in 

Hoogmade dateert uit 1729 en is net als het vroegnegentiende-eeuwse orgel een 

rijksmonument. Het kerkje staat daar waar de Does overgaat in de Kromme Does, het 

verbindingswater tussen de Oude Rijn en het Braassemermeer, bij de brug en is voorzien van 

één kerkklok. Deze heeft dus al die taken in zich verenigd: oproepen, lof zingen en treurzang, 

waarbij de alarmfunctie feitelijk vervallen is. Vooraf aan de kerkdienst wordt er geluid: 

oproepen om te komen naar het huis van de Heer, waar de Schrift geopend wordt, de lofzang 

klinkt en gebeden wordt. Een half uur voor de dienst wordt geluid – en met de hand! – en kort 

voor de kerkdienst nogmaals. Iedereen zal het wel herkennen: het gaat ánders naar de kerk 

toe als de kerkklok je roept. Op weg nu naar onze Rehobothkerk komen we aanrijden en vaak 

nog op de A20 hoor je hoe om 9.30 uur de klok begint te luiden: wat een welkom! 

Zondagochtend na zondagochtend: de zondag is de dag van de opstanding! 

 

Een oude traditie is ook dit: tijdens het Onze Vader wordt er ook geluid. Hier klinkt de stem om 

allen op te roepen mee in te stemmen met het gebed dat onze Heer ons zelf geleerd heeft. 

Dat geldt allen die niet naar de kerk kunnen komen én allen die geen woorden meer hebben 

om te bidden, die zo verbonden worden met de biddende gemeente die in hun plaats bidt en 

die bidt voor heel de wereld. Het luiden van de klok tijdens het Onze Vader onderstreept in de 

kerk het gebed van hen die daar zijn: het is indrukwekkend. Hoe het werkt voor mensen buiten 

het kerkgebouw kan ik alleen vertellen uit eigen ervaring: in mijn eerste gemeente Almelo 

hoorde ik regelmatig van ernstig zieken thuis of van mensen die een blokkade voelden om 

naar de kerk te gaan: ‘Wij voelen ons dan toch zo sterk deel van de gemeente, want wij bidden 

op datzelfde moment ook het Onze Vader mee.’ Precies zo heb ik het zelf eens ervaren toen 

ik op een ‘wisselzondag’ (alle predikanten schoven dan een wijkkerk op om voor te gaan) in 

een kerk in Almelo-zuid moest voorgaan die om 9.30 uur begon. Na de dienst terugfietsend 

naar mijn huis in mijn wijk in Almelo-noord, reed ik even na 11.00 uur langs mijn eigen kerk 
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(die begon altijd om 10.00 uur); daar op de Vriezenveenseweg begon ineens de klok te luiden 

en al langsfietsend bad ik het Onze Vader mee: misschien was dat wel een van de momenten 

van de sterkste verbondenheid met ‘mijn’ wijkgemeente…!  

 

Er is nog een gebruik van de kerkklok dat ik niet vermeld heb, misschien 

wel vanwege de heidense oorsprong – laat de christelijke kerk zich niets 

verbeelden! –, maar volledigheidshalve hoort het wel thuis in een stuk over 

klokluiden. Toen ik vanaf mijn dertiende in Friesland kwam te wonen, was 

daar in meerdere dorpen het gebruik (nog?) in ere dat bij een begrafenis 

na het verlaten van de kerk eerst driemaal rond de kerk gelopen werd – 

het kerkhof lag rondom het kerkgebouw – voordat bij het graf stilgehouden 

werd. De kerkklok luidde al die tijd. De oorsprong bleek in de opvatting dat 

zo boze en kwade geesten in verwarring werden gebracht en verdreven, 

opdat de dode ongestoord rusten kon. Later werd dit gebruik wel 

teruggebracht tot één rondgang om de kerk of werden de drie ronden 

hertaald naar Vader, Zoon en Heilige Geest. Niets om van te schrikken 

overigens: het christendom heeft heel wat meer gebruiken geheiligd van 

een bepaald niet-christelijke oorsprong. 

 

Een wat uitvoeriger citaat moge dit artikel afsluiten. Eén van mijn 

leermeesters was de kerkmusicus Frits Mehrtens (1922 – 1975). In 1960 (alweer) schreef hij 

zijn nog steeds magistrale boekje ‘Kerk en Muziek’. Op een van de laatste bladzijden: ‘Er 

worden veel kerkgebouwen gebouwd met een ‘losse toren’. Aan de modellen is reeds te zien, 

dat er van klokketouwen geen sprak kan zijn. Wanneer men daarnaar vraagt, is menige 

architect verwonderd: dat gaat toch elektrisch! Klokken zijn muziekinstrumenten. 

Muziekinstrumenten worden niet elektrisch bediend. Trouwens wat stelt dat nu voor? Een 

koster, die een knop omdraait en vervolgens stoelen gaat rechtzetten, daarna draait hij weer 

en ’t houdt op. U moet eens luisteren naar het verschil tussen een met de handgetrokken en 

een elektrisch aangedreven klok. Met de hand getrokken doet de klok leven, niet alle slagen 

zijn gelijk; elektrisch luiden hoort bij hersenspoeling! Ik ga geen lans breken voor die koster in 

Zwitserland, die onder het klokkentouw staande, eerst zijn pet afdeed, een gebed zei en 

vervolgens met ontbloot hoofd begon te luiden. Of ja, ik wil er eigenlijk toch wel graag een lans 

voor breken!’ 

ds. Nico Paap 

 
  

Je kunt beter jezelf overwinnen 

dan duizend vijanden 
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Een lied dat klinkt 

 
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. 

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 van kleine lichtjes. 

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. Deze maand is het een keer op de vierde woensdag, te weten 27 

maart. In april is er GEEN zangmiddag i.v.m. activiteiten rondom Pasen. 

De volgende data die u kunt noteren zijn: 15 mei en 19 juni. 

 

In de zomermaanden juli en augustus is er GEEN zangmiddag. De eerstvolgende 

middag is dan op 18 september. 

 

Namens het 'Team Zangmiddag' een hartelijke groet. 

Riet Elmendorp 

 

 

 

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

 
Elke vierde dinsdagmorgen van de maand is er een bijbelkring in de Rehobothkerk.  

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 dinsdagen gepland 

voor 2019:   

    26 maart 

    23 april 

    28 mei 

    25 juni 

  
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. 

 

 

 

 

  

Na 14 jaar zich te hebben ingezet voor onze ouderen, eerst als gastdame en  

vervolgens als secretaris en daarna voorzitter van zowel de Ichthus Soos in de 

Wetering als de Regenboogsoos, heeft Krijna Bogaart na rijp beraad besloten 

om haar functie als voorzitter op te zeggen, zodat ze meer tijd krijgt voor haar 

privéleven. Wel blijft ze aan als gastdame van de Ouderensoos “De 

Regenboog”.  

Gelukkig is voor opvolging gezorgd doordat Maaike Vis zich bereid heeft 

verklaard het stokje van Krijna over te nemen.  

Samen zullen zij tot het einde van dit seizoen samenwerken om de activiteiten, 

die nog op de planning staan, te organiseren. Wij willen Krijna hartelijk danken 

voor alles wat ze voor zowel de gastdames als soosleden heeft betekend en 

voor de fijne samenwerking.  

Maaike willen we van harte welkom heten als de “nieuwe” voorzitter. Voor haar 

is het niet vreemd want in het verleden is zij ook al eens voorzitter van de 

ouderensoos geweest.  

Namens De Regenboog:      Ina Nieuwstraten 

 

 

Het is beter een kaars te ontsteken dan 

te klagen over de duisternis 
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Paasontbijt 

In de  vastentijd was het thema “Een nieuw begin”.  Maar ook met Pasen kunnen we als 

gemeente een nieuw begin maken. 

We willen samenkomen in een feestelijke dienst om de opstanding van de Heer te vieren.  Met 

liederen en met medewerking van een koor en een goede overdenking hopen we op een 

zinvolle dienst. Dit jaar willen we dit graag vooraf laten gaan door een Paasontbijt. Dat 

betekent wel, dat iedereen, die zich opgeeft  21 april om 8.30 uur in de zaal van de 

Rehobothkerk wordt verwacht. Er is een commissie gevormd, die voor u een lekker ontbijt zal 

verzorgen. U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal bij de keuken of voor 15 april  bellen 

naar 010-4351039 of 06-30740153. Aansluitend aan de maaltijd zal dan de Paasdienst 

gehouden worden, die om 10.00 uur begint. Om de kosten beperkt te houden zullen we na de 

maaltijd een kleine bijdrage vragen. 

We rekenen natuurlijk op een goede opkomst. 

Namens de wijkdiakenen:       Jaap Kleijwegt 

 

 

Kerkbalans 2019 
 

De Actie Kerkbalans “Geef voor je Kerk” is in onze wijk voortreffelijk 
verlopen. 
Alle lopers en inzamelaars zetten de enveloppen uit en kregen bijna alle 
antwoorden met uw toezegging voor 2019 terug. 
Nogmaals dank voor jullie inzet lopers en verzamelaars. 
Maar….het zegt juist heel veel over onze gemeenteleden, u en jij dus, die 
gehoor hebben gegeven aan de Actie. 
Dus ook hiervoor heel veel dank. 
Mochten er toch nog mensen zijn die dit stukje lezen en eraan herinnerd worden dat het 
antwoord nog moet worden ingeleverd, dan kan dat alsnog door uw antwoordenvelop zonder 
postzegel op de post te doen aan het Kerkelijk 
Bureau Protestantse Gemeente, Antwoordnummer 401, 3130VB Vlaardingen. 
Of de Actie met uw/jouw toezeggingen succesvol is, daarop moeten we met spanning wachten 
tot eind deze maand/begin april. 
Dan zal alles zijn geteld en geadministreerd. 
Zodra het resultaat bekend is laten we dat direct via afkondiging in de kerk en in de Onderweg 
weten. 
We hopen er in ieder geval vurig op dat we met de nieuwe Vrijwillige Bijdragen in onze 
Protestantse Gemeente Vlaardingen ook dit jaar weer volop Kerk kunnen en zullen zijn. 
 
Met hartelijk groet, Joop Immerzeel, Linda Klootwijk, Nel Romers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je waagt, groeit de moed 

Als je aarzelt, groeit je vrees 
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Nieuws van de boekenmarkt en oud papier 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

BOEKENMARKT. 
 
20 april, de  zaterdag voor Pasen 

houden wij geen boekenmarkt. 

 

Op 18 mei is de eerstvolgende. 

 

Kom vooral eens kijken in de dozen naar 

gezellige, spannende en vrolijke boeken. 

Misschien maakt u graag een legpuzzel. 

Er zijn er genoeg boeken en puzzels en 

de voorraad wordt steeds aangevuld. 

 

De koffiehoek is een ontmoetingsplaats.  

Steeds weer gezellig om met elkaar een 

praatje te maken. 

 

15 juni is de laatste boekenmarkt van dit 

seizoen. 

 

Op 21 september hopen wij weer met 

frisse moed te starten. 

 

Het inleveren van uw oud papier gaat 

iedere 3e vrijdag/zaterdag van de 

maand gewoon door. 

 
 

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 november 

en december 2018 en januari 2019: 

 

  

 

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

nov 2,32 42,50€     98,60€        

dec 2,34 42,50€     99,45€        

jan 2,98 42,50€     126,65€      

Totaal 7,64 324,70€      

Website: www.centrumwest.nl 

http://www.centrumwest.nl/
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Gedicht 

M A R I A 
 

als ik toen geleefd zou hebben 

Heer, zou ik U dan zijn gevolgd 

 

zou ik ook zijn meegelopen 

naar de helling bij het meer 

en zou ik hebben geluisterd 

waar U tot de mensen sprak 

 

als ik toen geleefd zou hebben 

Heer, zou ik U dan zijn gevolgd 

 

zou ik mij hebben staan warmen 

op Kajafas' binnenplaats 

 zou ik U ook hebben geloochend 

'Deze mens? Ik ken hem niet!' 

 

als ik toen geleefd zou hebben 

Heer, zou ik U dan zijn gevolgd 

 

naar het kruis op Golgotha's heuvel 

toen U daar wreed werd vermoord 

zou ik ook begrepen hebben 

dat het kwam door al mijn schuld 

 

als ik toen geleefd zou hebben  

Heer, zou ik U dan zijn gevolgd 

 

naar de hof van raadsheer Jozef 

die een rustplaats aan U gaf 

Heer, had 'k daar Uw stem ook mogen horen 

'Maria...' 

* * * 

Vandaag... 

Heer, vandaag wil ook ik U volgen 

want 'k hoor Uw liefdevolle stem: 

'Maria...' 

* * * 

                                                            Riet Elmendorp-Waardenburg 
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Mozaïek   
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Wereldwinkel 

 

 
 
 
  
Meldpunt 
 

Omdat de contacten met het  Centraal Steunpunt nog niet massaal  verlopen, hebben wij 

zowel de naam als de omschrijving enigszins aangepast. Dat wil zeggen dat het 

Steunpunt nu Meldpunt heet en de tekst laagdrempeliger is geworden.  
 

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. 
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Preekrooster (onder voorbehoud) 

       

  

Voorganger Lectoren Bijzonderheden Schrift & 
Tafel 

Cantorij/koor Locatie 

  2019           

24-mrt Ds. Nico Paap Leen Hokke       Rehoboth 

27-mrt   Avondgebed   Grote Kerk 

31-mrt Ds. P. Schelling Wim Poot       Rehoboth 

              

3, 10, 15, 16 en 17 april  Avondgebed   Grote Kerk 

7-apr Ds. Nico Paap Yvonne van Brederoode       Rehoboth 

14-apr Ds. Nico Paap Joop Immerzeel       Rehoboth 

18-apr Ds. Nico Paap Wim van Klaveren Witte Donderdag X   Rehoboth 

19-apr Petra Nijboer Nicoline Hendriks Goede Vrijdag     Rehoboth 

20-apr Ds. Nico Paap Jannie Snoek Paasnacht X   Rehoboth 

21-apr Ds. Nico Paap Lizette van Rijswijk Pasen     Rehoboth 

28-apr Ds. K. Blei Henriette Jansen       Rehoboth 

              

5-mei Ds. Nico Paap Wico Verhagen       Rehoboth 

12-mei Ds. Nico Paap Leen Hokke       Rehoboth 

19-mei Ds. Nico Paap Wim Poot       Rehoboth 

19-mei ??   Vesper     Grote Kerk 

26-mei Ds. Nico Paap Yvonne van Brederoode   X   Rehoboth 

30-mei Ds. Nico Paap Joop Immerzeel Hemelvaartsdag     Rehoboth 

              

2-jun Ds. Neely Kok Wim van Klaveren       Rehoboth 

9-jun Ds. Guus Fröberg en mw. Juliëtte Pol Pinksteren     Grote Kerk 

16-jun Rob van Herwaarden Nicoline Hendriks       Rehoboth 

16-jun Pastor Guus Ruijl   Vesper     Grote Kerk 

23-jun Pastor Guus Ruijl Jannie Snoek       Rehoboth 

30-jun Ds. Nico Paap Lizette van Rijswijk       Rehoboth 

              

7-jul Ds. Nico Paap Henriette Jansen      Rehoboth 

14-jul Ds. Nico Paap Wico Verhagen       Rehoboth 

21-jul Ds. Nico Paap Leen Hokke   X    Rehoboth 

21-jul ??   Vesper    Grote Kerk 

28-jul Ds. K. Blei Wim Poot       Rehoboth 

              

4-aug Ds. Nico Paap Yvonne van Brederoode       Rehoboth 

11-aug Ds. Nico Paap Joop Immerzeel       Rehoboth 

18-aug Ds. Nico Paap Wim van Klaveren       Rehoboth 

18-aug Ds. Nico Paap   Vesper     Grote Kerk 

25-aug Ds. R. Wattel Nicoline Hendriks       Rehoboth 

1-sept Kerkterras   Oranjepark 

 

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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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     paul.faas@hetnet.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:paul.faas@hetnet.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 

http://www.centrumwest.nl/

