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Kerstlied naar Luther
In zijn kerstpreek op 25 december 1528 zegt Maarten Luther: ‘Kijk niet naar wat u bent, maar kijk naar wat er met u 
gebeurt vandaag. Kijk naar hem die tot u komt! Kijk niet naar het feit dat u een arme zondaar bent.’

Jochen Klepper (1903 – 1942) dicht naar aanleiding van dit woord een kerstlied:

Kijk maar niet neer op wie je bent
in zwakheid en in zonde.

Kijk naar Hem, die zich tot ons wendt:
de Redder, ons gezonden.

Een hart van inkeer vraag Hij jou,
op arendsvleugels draagt Hij jou.
Zijn komst vernieuwt jouw leven;

een thuis wil Hij je geven.
Kijk maar niet naar je lage staat,

zo arm aan Godsvertrouwen.
Kijk op en zie jouw Toeverlaat’

op Christus kun je bouwen!
Zie hoe Hij jou bescherming biedt,

de Heer neemt zijn ontferming niet
van wie Hem daarom vragen,
jouw zonden wil Hij dragen.

Ook als je twijfelt, blijft Hij trouw,
weet dat Hij woord zal houden.

Tot een nieuw schepsel maakt Hij jou,
voorbij is al het oude.

Zijn liefde dringt in jouw bestaan:
jouw zonden ziet Hij niet meer aan.

De Heer heeft zich verbonden,
je bent door Hem gevonden!

Kijk maar niet neer op wie je bent,
God heeft jou opgenomen.

De Heer, die jou volledig kent
is zélf tot ons gekomen!

Zijn naam is Wonderbaar en Kracht,
een Vorst, die vrede heeft gebracht,

die eeuwig recht zal spreken.
Niets zal jou meer ontbreken.

Kijk nu niet neer op wat je vindt,
een kind in sleetse doeken,

de Zoon van God, het Mensenkind,
moeten wij juist hier zoeken.

Hier wacht Hij tot Hij jou bevrijdt,
hier blijkt zijn macht en majesteit.

Richt nu je blik naar boven
om deze Heer te loven!
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Jochen Klepper werd geboren in de pastorie in Beuthen 
(1903) en in het spoor van zijn vader begonnen met de 
theologiestudie, brak hij deze af en vulde hij zijn leven 
in als schrijver en dichter. In 1931 trouwt hij de Joodse 
weduwe Johanna Stein, die twee dochters uit haar eerste 
huwelijk heeft. De inperkingen voor de Joodse bevolking 
worden na 1933 steeds sterker. In december 1942 komt 
de deportatieoproep. Het gezin besluit zelf het leven te 
beëindigen. Hiermee rakend aan het huiveringwekkend 
geheimenis hoe in déze situatie de eigenhandige 
stervensdaad juist de uiting is van de keuze voor de 
menselijkheid, voor de waardigheid van het leven.  
De liederen van Klepper getuigen van de grote worsteling 
met de vraag van de verborgen God in het perspectief 
van het bijbels getuigenis. Woorden als nacht, angst, 
pijn, duisternis, nood, ondergang en dood zijn voor 

hem dragers van een grote realiteit, waar doorheen de 
toonzetting van het ‘vrees niet!’ klinkt. In het Liedboek 
2013 zijn Lied 250, 445 en 947 van hem opgenomen. Het 
bovenstaande lied is een vertaling van Titia Lindeboom 
in: Jochen Klepper, ‘Het licht breekt door de wolken’. 
Kerst als het feest van de menswording van God heeft 
voor Klepper een centrale plaats. Op Kerst 1938 gaan zij 
samen aan het Heilig Avondmaal, na Hanni’s overgang 
tot de kerk en de kerkelijke huwelijksinzegening een 
week eerder. Elke Kerst kom ik bij deze dichter, die 
worstelde met de vraag naar de mens-wording van 
God en de ervaring van de onmens-wording van zijn 
medemens. Het is een zuiver proeven van waar Kerst 
wérkelijk over gaat. 

ds. Nico Paap

Bijbelkring in de Rehobothkerk: 
Het verhaal gaat....
Elke vierde dinsdagmorgen van de maand komen we bij 
elkaar in de Rehobothkerk, 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 de 
komende periode:

28 januari
25 februari
24 maart
28 april
26 mei
23 juni

U bent van harte welkom!
Petra Nijboer tel. 010-2499872
Jannie Snoek tel. 010-4745026
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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 � jn 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 in het midden. 
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 hoofdingang meteen 
links. 
U bent welkom vanaf 14.45 uur, dan staat er ko�  e en 
thee klaar. De aanvang is 15.15 uur.  
In december slaan wij deze zangmiddag een keer over. 
Dan zijn er zo veel andere activiteiten in Soenda, maar op 
15 januari 2020 bent u weer van harte welkom, evenals 
op 19 februari en 18 maart. 
Het ‘Team Zangmiddag’ wenst u een goede tijd van 
Advent en Kerstmis, met een hartelijke groet. 
 Riet Elmendorp

Gospelmuziek
Waarom wordt er in het Engels gezongen? Een stukje 
geschiedenis van de Gospelmuziek. 

Gospelmuziek betekent muziek van of over het Evangelie 
(Gospel). Deze muziek is ontstaan in de Verenigde 
Staten van Amerika. De mensen die daar als slaaf 
te werk werden gesteld, zongen met elkaar om een 
bepaald werktempo aan te houden en om de moed er 
in te houden. Deze mensen kwamen in aanraking met 
het Christendom en bekeerden zich. Omdat er veel 
niet konden lezen en schrijven werden er makkelijk 
te onthouden songs, liederen, gemaakt. Vaak met een 
voorzanger(es) die een vraag zong en de gemeente 
antwoordde daar dan zingend op. Ook werden er songs 
gemaakt met makkelijk te herkennen plaatsen, er is 
bijvoorbeeld  een lied waarin de rivier de Mississippi 

genoemd wordt als “the River Jordaan” (de rivier de 
Jordaan). Omdat deze muziek uit Amerika komt, 
zijn deze songs in het Engels.  Er zijn gemeenteleden 
die graag Nederlands horen als een koor muzikale 
medewerking verleent aan een eredienst. Dat kan 
natuurlijk, maar u kunt dat niet verwachten van een 
Gospelkoor. U beluistert de Matheüs Passion toch ook 
niet in het Nederlands? Of Gregoriaanse muziek, dat 
klinkt ook niet in het Nederlands. 

Als u liever Nederlands gezongen liederen wilt horen als 
er een koor komt, dan kunt u altijd een verzoek voor een 
bepaald koor indienen bij de Commissie Erediensten. 
Bedenk echter wel dat het moeilijk is om het iedereen 
naar de zin te maken. 
  Marian Verhagen
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Progeza Instuif
We zijn aan ons 4e seizoen begonnen en komen nog elke 3e 
maandag van de maand bij elkaar.  

Het programma is weer gemaakt en het ziet er weer naar 
uit dat 
we een heel gezellig jaar tegemoet zien met zingen, 
optreden 
ukeleleband, stamppot maaltijd, een busreisje enzovoort.  

Voor 23 december zijn we uitgenodigd door 
Nooteboomtours om mee te gaan naar de Doelen naar 
een optreden van het Westlands Mannenkoor. Voor 
een bedrag van €25,00 met vervoer en entree voor het 
concert.  

We verzamelen hiervoor bij de Rehobothkerk, worden 
opgehaald en teruggebracht door Nooteboomtours.  
Mochten er nog niet Progeza-leden mee willen, dan 
svp per omgaande reageren aangezien we dit snel na 
het uitkomen van dit wijkblad moeten doorgeven. 
(corriedejong@gmail.com of 06-2201 8269)

Kliederkerk
De Kliederkerk is weer goed van start vanaf september.

De Kliederkerk is weer goed van start vanaf september.  
Elke 2e zondag van de maand komen we bij elkaar in de 
Windwijzer aan 
de Schiedamseweg. Ons team is uitgebreid met Peter Jan 
Kik, onze 
jeugdwerker én Rita en Harry Vogel. Zij zorgen met z’n 
drieën voor de 
invulling van het programma en de viering. Fijn om weer 
met een compleet team te kunnen werken. 
Er zijn maandelijks wisselende deelnemers, die allen 
regelmatig aanwezig zijn.  
Vanuit alle kerken komen belangstellenden. Vaak ook 
niet echt gebonden aan de kerk, maar o.a. via opa of oma 
uitgenodigd en dan komen papa of mama vaak ook mee 
om samen met de kinderen te ervaren wat de Kliederkerk 
inhoudt.
Ook proberen we via scholen wat informatie te geven 
over de Kliederkerk en daarmee wat nieuwe aanwas te 
krijgen. Kom ook eens kijken bij onze bijeenkomsten en 
neem uw
(klein)kinderen mee. Het is echt heel � jn om mee te 
maken. De inloop is vanaf 14.45 u en we starten dan 

om 15.00 u met 
kliederen….. ofwel 
een 6 tal verschillende 
activiteiten waar 
kinderen met hun 
ouders/grootouders 
mee bezig gaan. 
Knutselen, puzzelen, spelen en alles met een “bijbels” 
tintje. Aansluitend is de “viering”” en we besluiten dan 
met gezellig samen eten. En dat alles in het thema van de 
dag.
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De boom van Jesse 
Zomaar twee plaatsen in Europa, bewogen door de 
geschiedenis: Chartres in Frankrijk, met zijn kathedraal 
op de UNESCO-lijst, Münster in het Duitse Westfalen, 
met zijn Prinzipalmarkt. Plaatsen behorend tot landen 
die ruim 1000 jaar tegenspelers en tegenstanders in 
Europa waren. Plekken, die ook schouwplaatsen van de 
éigen geschiedenis waren en zijn. 
Wie in Münster op de Prinzipalmarkt staat, ziet daar 
het oude raadhuis. Binnen bevindt zich de nog originele 
Friedenssaal, waar in 1648 de Vrede van Münster 
getekend werd. Het was het einde van de 80-jarige en 
de 30-jarige oorlog. Een historisch geladen plaats dus. 
Het is nog niet alles: de Prinzipalmarkt wordt aan de 
smalle noordzijde afgesloten door de dominerende St. 
Lambertikirche. Wie zijn blik langs dit gotische gebouw 
laat dwalen, ziet de drie ijzeren kooien aan de toren, 
waarin de leiders van het 1000-jarige Wederdoperrijk in 
1536 tentoongesteld werden. Onder hen Jan van Leiden 
en Bernt Knipperdolling, wier rijk slechts twee jaren 
standhield en in liederlijkheid eindigde. 
De St. Lambertikirche is ook de plek, waar reeds in de 
dertiger jaren van de twintigste eeuw Münsters bisschop 
Clemens Graf von Galen (overleden in 1946, zijn graf 
is in de nabijgelegen Dom) zijn preken hield tegen het 
euthanasieprogramma van de Nazi’s. Zwakzinnigen, 
gehandicapten en economisch improductieven werden 
uit de weg geruimd. Het is boven het zuidportaal van 
deze kerk, de kant die naar de Prinzipalmarkt is 
toegekeerd, dat het timpaan boven de deur tot het 
formaat van een hoog gotisch raam is opgerekt 
en één van de mooiste laat-Middeleeuwse 
versies toont van de Boom van Jesse. 

De Boom van Jesse is een thema dat in de 
Middeleeuwse kunst vaak is toegepast. 
Jesse, Isaï, is de vader van koning 
David, van wie Jezus en Maria in 
een rechte lijn afstammen. In de 
geslachtsregisters Mattheüs 
1 en Lucas 3 wordt deze lijn 
beschreven. Het beeld van de 
Boom van Jesse is ontleend 
aan Jesaja 11 : 1 – 10: “En er 
zal een rijsje voortkomen 
uit de tronk van Isaï 
en een scheut uit zijn 
wortelen zal vrucht 
dragen.” Op de 
afbeeldingen van de 

Boom van Jesse is deze stamvader meestal slapende te 
zien onder een grote en sierlijk vertakte boom, symbool 
voor de stamboom van Jezus. Op alle takken zijn de 
gestalten zichtbaar van oud-testamentische � guren, 
variërend van koningen van Juda, profeten, aartsvaders, 
tot Adam en Eva toe. De boom wordt bekroond door 
Christus als de redder der wereld, soms als rechter of als 
gekruisigde. Vanaf de veertiende eeuw neemt de Maria-

verering toe, waardoor de bekroning verandert in Maria 
met het Jezuskind op haar arm of schoot. 
De Boom van Jesse van de Münsterse St. 
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Lambertikirche is met zijn 15de/16de eeuwse 
datering een laat-Middeleeuwse afbeelding. 
Onderaan, slapend, Isaï, vervolgens naar boven toe 
zes rijen van twee � guren (totaal twaalf dus), die 
allen een koninklijke scepter dragen. Uitzondering 
is de � guur linksonder met zijn harp, die niemand 
anders kan zijn dan koning David zelf. Aan de top de 
Moeder Gods met Kind: Jezus op Maria’s schoot. 

Vroeger-Middeleeuws, uit de beginperiode waarin 
men het thema van de Boom van Jesse ging 
oppakken, is de minstens zo beroemde afbeelding 
in de kathedraal van Chartres. Wereldberoemd 
vanwege het gigantische oppervlak van 12de 
eeuwse glas-in-lood-ramen in het befaamde 
‘blauw van Chartres’, draagt deze kerk in haar 
west-facade boven het “Portail Royal” (gebouwd 
1145 – 1155) drie ramen uit 1150. In het midden 
de menswording: van annunciatie (aankondiging 
door de engel aan Maria), visitatie (Maria bezoekt 
Elisabeth), de geboorte van Jezus, de aanbidding 
der koningen en de vlucht naar Egypte tot aan de 
intocht in Jeruzalem. Links het raam van lijden en 
opstanding en rechts de Boom van Jesse. Weer een 
slapende Isaï, dan vier koningen van Juda, Maria, 
bekroond door Jezus als “Majestas Domini”, heerser 

der wereld. Alles omringd door twee keer zeven 
profeten die verkondigen dat de Christus uit het 
huis van David voortkomt. 

In de Middeleeuwen groeide de wens om Jezus’ 
stamboom af te beelden. De geslachtsregisters 
uit Mattheüs en Lucas gaven het handvat. Het 
lijkt als een behoefte aan historisering, aan 
nauwkeurige uitwerking van feitelijkheden. 
Het tegendeel is evenwel waar. Evenmin als de 
bijbelse geslachtsregisters historisch betrouwbare 
genealogie bieden, zijn ook de afbeeldingen van 
de Boom van Jesse zo bedoeld. De bijbeluitleg 
die gegeven wordt, is geloofsboodschap en geen 
verslaggeving. Deze vorm van schriftgebruik heet 
‘typologie’: wat in de ouden/eersten nog is verhuld, 
is in Christus openbaar. De � guren en hun ordening 
in de Boom van Jesse tussen Isaï en Jezus zijn 
‘typen’, stuk voor stuk voor-af-beeldingen van de 
Messias of vertolkers van een profetisch messiaanse 
verwachting die in Jezus in vervulling is gegaan. 
Zo betuigen zij ook de beslissende stap daarin die 
God zet: de messiasverwachting is vervuld in Gods 
menswording in Jezus.
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Boekenmarkt 
In  december wordt er geen 
boekenmarkt gehouden. 
18  januari  hopen we weer de  eerste 
boekenmarkt van 2020 te openen. 
Namens ons team wens ik u allen een 
goede decembermaand toe. 

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 juli tot en met 
oktober: 

Helpt u mee om zoveel mogelijk papier in te zamelen? 
Dat zou heel � jn 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. 

De medewerkers Oud Papier Actie.

Maand  Aantal ton  Prijs  Bedrag

jul  2,24  € 31,76  € 71,14
aug  1,46  € 31,76  € 46,37
sep  3,12  € 31,76  € 99,09
okt  2,14  € 31,76  € 67,97
Totaal  8,96   € 284,57

Zo spreekt de Boom van Jesse zijn eigen taal. En zwijgt 
hij over alles wat zich in zijn blikveld heeft afgespeeld de 
eeuwen door. De glazen van Chartres zijn tweemaal in de 
eerste helft van de 20ste eeuw uitgenomen, verpakt en 
in veiligheid opgeslagen toen de moderne oorlogvoering 
luchtbombardementen en artilleriebeschietingen 
vanaf grote afstand mogelijk maakte. Münster met zijn 
Godsrijk van de Wederdopers en zijn 1000-jarige Derde 
Rijk, paraderend op de Prinzipalmarkt met vanen, leuzen 
en marsmuziek, eindigend in de puinhopen van huizen 

en straten.  Misschien komt het wel doordat ik al zo vaak 
in Chartres was en een poosje geleden voor de zoveelste 
keer in Münster liep, dat deze afbeeldingen van de Boom 
van Jesse mij met Kerst temeer aanspreken. 

In het zicht van alles wat woedt en wemelt aan al te 
menselijke geschiedenis, Jezus Messias als Koning der 
koningen en Heer der heren vanwege God te betuigen. 

Ds. Nico Paap
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Van de kerkrentmeesters 
Een mooi verhaal over hoe je gemakkelijker prioriteiten 
kunt stellen. 
Als je het te druk hebt en het gevoel hebt dat er te weinig 
tijd in de dag zit, denk dan aan de emmer en twee fl esjes 
bier…
 
Een professor � loso� e staat voor zijn klas. Hij pakt 
een kleine emmer en doet deze vol met golfballetjes. 
Vervolgens vraagt hij aan de studenten of de emmer vol 
is. De studenten beamen dit volmondig met ja. 
Dan neemt de professor een doos met kleine 
kiezelsteentjes en giet deze uit in de emmer. Hij schudt 
de emmer een beetje en de kiezelsteentjes vinden tussen 
de golfballetjes hun plek. Zegt de professor: ‘Is de emmer 
nu wel vol?’. En weer klinkt er een bevestigend ja. 
De professor pakt een zakje zand en strooit dit uit in de 
emmer. Natuurlijk vult het zand verder alles op. ‘En nu?’ 
‘Nu is de emmer vol’ zeggen de studenten. 
Daarop neemt de professor twee biertjes en giet de hele 
inhoud in de emmer. De studenten lachen…  
‘Welnu,’ zegt de professor als het lachen mindert.  ‘Ik 
wil dat je deze emmer ziet als je leven.  De golfballetjes 
zijn de belangrijkste dingen in je leven, denk aan liefde, 
je familie, je gezondheid, vriendschappen, je passie. 
Als de rest verloren gaat, is je leven nog steeds vol. De 
kiezelsteentjes zijn dingen zoals je werk, je huis, je auto. 
Het zand is al het andere, de kleine dingen. Als je eerst 
het zand in de emmer doet, is er geen plek meer voor de 
steentjes en de golfballetjes. Hetzelfde geldt voor het 
leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen 
besteedt, zul je nooit ruimte hebben voor de dingen die 
belangrijk voor je zijn. Stel je prioriteiten. Breng tijd 
door met de mensen waar je van houdt. ’‘En de biertjes?’, 
vraagt een student. 
‘Ja’, zegt de professor, ‘hoe vol je leven ook lijkt, zorg dat 

er altijd ruimte is voor een paar biertjes samen met je 
vrienden.’ 
Een mooi verhaal dat ik in een tijdschrift tegenkwam 
en na het lezen ervan zullen velen de moraal erin 
herkennen. Druk zijn met dingen om je heen en waar 
het werkelijk om gaat schiet er vaak bij in. Dit gevoel 
leeft ook bij  de ploeg klussers. Die dingen oppakken die 
nodig zijn maar soms worden doorkruist door zaken die 
eigenlijk niet kunnen wachten. Direct aanpakken dus. We 
maken ons geen zorgen dat er straks niets meer te doen 
is. Onderhoud blijft altijd nodig en is het bestaan van 
klussers hiermee aangetoond. En ook dat nieuwe
krachten altijd welkom zijn. Over prioriteiten stellen 
gesproken….
Intussen gebeuren er ook mooie dingen. Een kleine greep 
eruit: verfwerk aan buitendeuren, de buitenverlichting 
in orde maken, een vaatwasser die aan vernieuwing 
toe is en vervangen door een krijgertje (z.g.a.n. en de 
gever dank!!). De groep Kaya die binnenkort de kleine 
bovenzaal in gebruik gaat nemen en daarvoor is leeg 
geruimd en aangepast. Dames die op doordeweekse 
dagen de bovenzaal-kastenwand grotendeels hebben 
uitgezocht die weer het aanzien waard is. (dit n.a.v. 
vorige oproep). Maar ook de groenploeg, elke maand de 
boekenclub en de kranten-ophaalploeg verzetten veel 
werk. 
We zijn heel blij met alle hulp die zo vanzelfsprekend lijkt 
maar het zeker niet is.  
Met de komende feestmaand in aantocht zien we uit 
naar 2020. Wat zal het nieuwe jaar ons als wijkgemeente 
Centrum-West brengen. 
We wensen u allen veel leesplezier, � jne Kerstdagen en 
een goede jaarwisseling.    

De kerkrentmeesters
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Wereldwinkel
Enkele keren per jaar is er een stand van de Wereldwinkel in 
de grote zaal, waar we koffi  e drinken. Zoals u op 1 december 
heeft kunnen ervaren! 
Er zijn dan veel leuke cadeautjes voor alle leeftijden te 
koop zijn. U heeft dan een origineel en FAIR product, dat  
u cadeau kunt geven. 
Wat dacht u van mooie sjaals, sieraden, bekers, kommen, 
glazen, kaarsen, speelgoed, kaarten en boekjes. 

Natuurlijk is er ook ko�  e en thee in meerdere smaken. 
Wat dacht u     

van (h)EERLIJKE  
chocola in diverse 
vormen en smaken en 
snoep. En natuurlijk 
etenswaren zo als 
rijst, rietsuiker, 
honing, choco- of 
hazelnootpasta, wijn 
en sapjes. 
Alles is van 
eerlijke handel, de 
producenten en 
boeren krijgen een 
eerlijke prijs voor deze 
artikelen. 

We zien u graag bij onze tafel in de ko�  ezaal 
na de dienst.

In 2020 willen we nog een aantal zondagen komen met 
een stand van de Wereldwinkel. Hiervan zijn de data nog 
niet bekend. Als de stand er is, zal dat meestal de 2de 
zondag van de maand zijn, om de 3 maanden. Dus de 
volgende keer zou op 8 maart kunnen zijn. Houdt
ons kerkblad Onderweg in de gaten of informeer bij 
onderstaande personen.

Ilma Frederiks en Marian Verhagen
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Handwerkgroep
De handwerkgroep stopt met ingang van deze maand. 
Zo’n 40 jaar geleden is in de voormalige Ichthuskerk 
een groep dames gestart met een handwerkgroep. 
Onder leiding van Kock Meijer is de groep gegroeid naar 
zo’n 25 dames die 1 x per maand bij elkaar kwamen en 
voornamelijk aan het breien sloegen en hun producten 
verkochten op braderieën en in de kerk.  Van de 
opbrengst werden diverse organisaties gesteund zoals 
Daniël den Hoed kliniek, Sophia Kinderziekenhuis, 
Artsen zonder Grenzen, Flying Doctors maar ook de 
wijkkas werd niet vergeten.  Toen de Ichthuswijk ophield 
te bestaan is deze groep in de Rehobothkerk verder 
gegaan. Ook waren er dames die niet meededen met 
handwerken maar gewoon voor de gezelligheid kwamen 
voor een praatje en een kop ko�  e. Want ja, dames 
kunnen multitasken dus praten en breien tegelijk. Het 
was dus niet  alleen een handwerkgroep maar ook een 
sociaal gebeuren. Iedereen was welkom.  
Een jaar of 10 geleden is men gaan breien voor de 
landelijke stichting Zending over Grenzen in Almere. 
Hiervoor werden naast geld overmaken ook breiwerken 
zoals sjaals, dekens, babykleding enzovoort opgestuurd 

naar deze stichting. Zij zorgden dat dit goed terecht 
kwam in Oostbloklanden. De producten werden naar 
gezinnen gestuurd, het geld werd gebruikt voor opleiding 
van jongeren zodat zij konden studeren voor monteur, 
naaister, kapster etc.  
Door allerlei omstandigheden zoals verhuizen, 
gezondheid, overlijden en de hoge leeftijd hebben veel 
dames moeten stoppen met deze handwerkgroep.  Op 
het laatst bestond de groep nog uit 4 personen.  Te 
weinig om mee door te gaan, vandaar dat men heeft 
besloten hiermee te stoppen. 
We kunnen vaststellen dat deze groep de afgelopen 40 
jaar ontzettend veel goed werk heeft verricht. Met name 
zijn we veel dank verschuldigd aan Kock Meijer die de 
verantwoording heeft gehad over deze groep maar ook 
over het verzenden van producten en overmaken van 
geld.   
Een ieder die aan deze groep heeft meegewerkt heel veel 
dank. We bedanken Kock voor wat alles ze heeft gedaan 
voor heel veel medemensen in deze wereld. Ik wens haar 
nog vele jaren rust en geluk.

Bram v.d. Staaij
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Kerstgedicht

LICHT
Zij zaten op het donk’re veld

en donker waren ook de tijden.
Zou God hun land nog ééns bevrijden

van onderdrukking en geweld?
Zij sloten bang de ogen dicht

(want plotseling ging de hemel open)
en hoorden tussen vrees en hopen
de blijde boodschap van het Licht.

- - -

Zij kwamen uit hun verre land
omdat een koning was geboren

van wie de wereld méér zou horen.
Hun hart sprak sterker dan ‘t verstand.

Hun ogen naar de lucht gericht
zagen zij ‘t teken van de Koning.

Toen leidde God hen in zijn woning;
zij zagen ‘t Kind van enkel licht.

- - -

Vanuit het duister van de nacht
waarin de wereld ligt gevangen,
vanuit de dagen, vol verlangen

naar licht, naar vrede, lang verwacht
houd ik mijn blik omhoog gericht:

ook ik wil bij de kribbe komen
waar U het kruis hebt opgenomen;

en ik zal licht zien, - enkel licht!

Nel Benschop
uit de bundel Wit als sneeuw

13

Kerstgedicht

LICHT
Zij zaten op het donk’re veld



14

Preekrooster (onder voorbehoud)

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.

*  De naam van de voorganger wordt t.z.t. 
in De Onderweg vermeld.

 2019 Lectoren Bijzonderheden Schrift Cantorij/ Locatie
     & Tafel Koor
       
1-dec  Ds. N. Paap  Leen Hokke  Wereldwinkel     Rehoboth
4-dec    Avondgebed     Grote Kerk
8-dec  Ds. N. Paap  Wim van Klaveren      Rehoboth
11-dec    Avondgebed     Grote Kerk
15-dec  Ds. N. Paap  Lizette van Rijswijk      Rehoboth
15-dec  Pastor Guus Ruijl   Vesper     Grote Kerk
22-dec  Ds. K Blei  Wim Poot      Rehoboth
24-dec  Ds. N. Paap  Yvonne van Brederoode Kerstavond 21.00 uur  Orpheus Rehoboth
25-dec  Ds. N. Paap J oop Immerzeel  Kerstmorgen     Rehoboth
29-dec  Ds. N. Paap  Wim van Klaveren      Rehoboth
31-dec  Ds. N. Paap  Nicoline Hendriks  Oudejaarsavond 19.30 uur   Rehoboth

 2020
5-jan  Pastor Guus Ruijl  Henriëtte Jansen      Rehoboth
12-jan  Ds. N. Paap  Wico Verhagen    X   Rehoboth
19-jan  Ds. N. Paap  Leen Hokke      Rehoboth
19-jan  Ds. N. Kok   Vesper     Grote Kerk
26-jan  Ds. N. Paap  Lizette van Rijswijk      Rehoboth
2-feb  Ds. R. Wattel  Wim Poot      Rehoboth
9-feb  Ds. N. Paap  Yvonne van Brederoode      Rehoboth
16-feb  Ds. N. Paap  Joop Immerzeel      Rehoboth
16-feb  Ds. N. Paap   Vesper     Grote Kerk
23-feb  Ds. N. Paap  Wim van Klaveren    X   Rehoboth
26-feb  Pastor Guus Ruijl  Nicoline Hendriks  Aswoensdag 19.30 uur    Rehoboth
1-mrt  Ds. H. Mast  Henriëtte Jansen      Rehoboth
8-mrt  Ds. N. Paap  Wico Verhagen      Rehoboth
15-mrt  Ds. N. Paap  Leen Hokke      Rehoboth
15-mrt  Pastor Guus Ruijl   vesper     Grote Kerk
22-mrt  Ds. N. Paap  Lizette van Rijswijk      Rehoboth
29-mrt  Mw. G.P.M. Nijboer Wim Poot      Rehoboth
5-apr  Ds. N. Paap  Yvonne van Brederoode      Rehoboth
9-apr  Ds. N. Paap  Joop Immerzeel  Witte Donderdag HA 19.30 uur   Rehoboth
10-apr  Mw. G.P.M. Nijboer  Wim van Klaveren  Goede Vrijdag 19.30 uur    Rehoboth
11-apr  Ds. N. Paap  Nicoline Hendriks Paasnacht HA 21.00 uur    Rehoboth
12-apr  Ds. N. Paap  Henriëtte Jansen  Pasen     Rehoboth
19-apr  Ds. N. Paap  Wico Verhagen      Rehoboth
19-apr  *   Vesper     Grote Kerk
26-apr  Ds. N. Paap  Leen Hokke      Rehoboth
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Uitnodiging Seniorenkerstviering
Hierbij willen wij iedereen van 70 jaar en ouder 
uitnodigen voor onze traditionele kerstviering in de 
Rehobothkerk. 

Deze vindt plaats op vrijdag 
20 december van 10.30 tot 
16.00 uur.

Om 11.00 uur houden wij een korte dienst met een 
meditatie van Petra Nijboer. Organist is Hans Treurniet.
Na de maaltijd zal het kwartet Natural Blend voor ons 
optreden.

Graag opgeven bij:
Nel Romers, tel.: 010 434 36 58 of
Annet Duijverman, tel.: 010 434 13 44
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Van de voorzitter 
Op dit moment leest u het laatste nummer van ons 
wijkblad van 2019. Een mooi kleurenexemplaar en dat 
is niet voor niets. Helaas heeft de redactie aangegeven 
te stoppen met hun werk. Maar we moeten soms onze 
zegeningen tellen en dankbaar zijn voor het vele werk dat 
zij jaren lang hebben gedaan. Vandaar dat ik Leen Hokke, 
Joke de Zwart en Nel Romers heel hartelijk wil danken 
voor hun inzet en tomeloze drive om het wijkblad weer 
gevuld te krijgen.  
Hoe nu verder? Op de kerkenraadsvergaderingen hebben 
we het al vaker gehad of we het wijkblad niet moeten 
vervangen door wat anders. Maar dat anders was een 
lastig probleem. Afgelopen kerkenraadsvergadering 
hebben we, nu de situatie zo is dat er geen redactie meer 
is, het volgende afgesproken. 
Er komt maandelijks een nieuwsbrief met nieuws, 

mededelingen, activiteiten, weetjes etc. die in de 
zondagse dienst wordt uitgereikt. Daarnaast willen we 
twee keer per jaar een wijkbrief maken in kleur waarin de 
planning van het komend half jaar staat, preekbeurten, 
interviews, activiteiten etc. Dit wordt verzorgd door 
Groot Hellevoet die ook Onderweg drukt. Gezien de 
onkosten is twee maal per jaar het maximale. Voorlopig 
zullen Nico Paap en ik de redactie hiervan op ons nemen 
maar wij zoeken nog één of twee mensen die ons hierbij 
willen helpen. U kunt zich bij ons beiden aanmelden. 
Op deze manier hopen we alle gemeenteleden voldoende 
te informeren wat er allemaal gebeurt in onze wijk.  
Heeft u verder ideeën omtrent bovenstaande, wij staan 
hier voor open.

Bram van der Staaij

Vastensoep in 2020 
Ook volgend jaar willen we weer in  de 40dagentijd of 
Vastentijd elke vrijdagavond vastensoep koken. Een 
aantal mensen die al eerder gekookt hebben, willen 
volgend jaar weer soep koken. Maar we zijn nog niet 
compleet. Het leuke is dat iedereen één keer kookt, 
samen met nog iemand. Misschien denk je wel: “Dat lijkt 
me leuk om samen met een ander soep te koken voor 
een aantal soepeters.” Ook kan het zijn dat je dit jaar wel 
mee wilt eten, vooral als we nu 
alvast de data opgeven. 
Het gaat om de volgende data: 
28 februari, 6 maart, 13 maart, 
20 maart, 27 maart en 3 april. 
Allemaal vrijdagen en we eten 
dan ongeveer van 18.15 – 20 
uur. De inloop is vanaf 18.00 
uur.  We nemen weer zelf ons 
bord of onze mok en lepel 
mee. En daarna heb je nog wat 
aan je avond. Natuurlijk is het 
heel gezellig zo met elkaar te 
eten, maar we sparen uiteraard 
ook weer voor een goed doel. 
Komend jaar doen we mee met 
de Rooms -Katholieke kerk, 
Het thema is: “Werken aan je 
toekomst” en is bedoeld om 
kinderen naar school te laten 

gaan en vervolgopleidingen te laten doen in landen waar 
dat nu niet mogelijk is. Super goed natuurlijk! 
Zet alvast de data in de agenda van 2020. Of geef je op 
om een keer te soep te koken. Dat kan, bij voorkeur via 
e-mail, maar je kunt mij ook bellen, als je geen e-mail 
hebt.

Marian Verhagen 
 marian.verhagen@post.com Tel. 06 203 796 49
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Wijkgegevens
Kerkgebouw: Rehobothkerk
 Billitonlaan 104
 3131 LL Vlaardingen
 Tel.: 010-434 80 34

Koster:  Julio A. Castro Mata  Tel.: 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 Staaij, voorzitter Tel.: 010-435 27 42 a.staay1@upcmail.nl
 Lenie de Boer-Keijzer Tel.: 010-434 01 76 scriba jenmdeboer@hetnet.nl

Wijkdiaconaat:  Jaap Kleijwegt, voorzitter Tel.: 010-435 10 39  j.kleiwegt8@upcmail.nl

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  Tel.: 010-435 95 89 pmfaas@kpnmail.nl

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

Wijkkas Centrum-West

Penningmeester:  Riet Elmendorp  Tel.: 010-435 59 59 elmwaard@upcmail.nl

Vrijwillige bijdragen:  Rekeningnummer: NL74 RABO 0373 7308 96 
 t.n.v.: Protestantse Gemeente Vlaardingen VB

Wijkadministratie:  Marja Louter Tel.: 010-435 87 22 / 06 121 836 13
 centrumwest56@gmail.com

Kerktaxi:   Voor mensen die slecht ter been zijn en graag naar de kerk zouden willen gaan kan contact 
worden opgenomen met

 Bram van der Staaij  Tel. 010-435 27 42

De redactie wenst u allen een gezegend Kerstfeest
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Kerkenraad:  Bram van der Staaij, voorzitter Tel.: 010-435 27 42 a.staay1@upcmail.nl

Wijk A - Hoogkamer en Buitenwijk
Ouderling:  Hannie Baauw  tel. 06 269 312 41
Diakenen:  Bram v.d. Staaij  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. Staaij  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. 06 1117 3395

G - Vettenoordsepolder e.o.
Ouderling: Maaike Vis  tel. 010-435 26 97
Diakenen:  Jaap Kleijwegt  tel. 010-435 10 39

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. 

Website: www.centrumwest.nl


