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Eredienst:
Aanstaande zondagmorgen zal bij ons voorgaan Ds. H. Mast uit Ter Heijde. Een Goede en
Gezegende dienst gewenst.

   Lenie de Boer – Keijzer

Veertig
Op woensdag 26 februari is met Aswoensdag de veertigdagentijd begonnen. Wij zijn op weg
gegaan naar Pasen en hebben veertig dagen – de zondagen tellen niet mee – om ons voor te
bereiden. Een voorbereiding in bezinning: wij volgen de weg van onze Heer naar het kruis dat
opgericht wordt, naar het graf dat gesloten wordt, naar zijn opstanding uit de dood. Veertig
dagen. Het getal veertig is niet zonder reden gekozen. In de Schrift komt het vele malen voor.
Steeds met de klank van een voorbereiding op iets nieuws, dat God beoogt en waarin Hij ten
volle de hand heeft. Een ‘verlovingstijd’, een leertijd om dichter te komen bij hoe Hij ons
bedoelt.

Een rijtje:
- veertig dagen duurt de zondvloed en nadat de Ark gestrand is, opent Noach veertig

dagen daarna een luik in de Ark;
- veertig jaren oud is Mozes als hij naar Jetro vlucht, om na nog eens veertig jaren terug

te keren in Egypte en dan veertig jaren het volk voor te gaan door de woestijn op weg
naar het Beloofde Land;

- veertig jaren trekt het volk Israël door de woestijn: de slavenellende van Egypte achter
zich en het Land van Belofte voor zich;

- veertig dagen toeft Elia in de woestijn op weg naar de berg Horeb;
- de grote koningen in Israël regeerden elk veertig jaar: David, Salomo en Joas;
- veertig dagen toeft Jezus in de woestijn waar Hij tot driemaal toe verzocht wordt.

Een proeftijd: nieuwe wegen vinden, wegen waarlangs men eerder niet ging, maar die nog
beter  naar  Gods  koningschap  over  deze  aarde  leiden  dan  de  oude  paden  van  daarvoor.
Rekenkunde moet hier dus niet bij toegepast worden, wél de taal van het symbool.

Zo is  er  in  de structuur  van het  kerkelijk  jaar  deze veertigdagentijd  gekomen.  En zou je
kunnen zeggen dat er na Pasen nog zo’n periode volgt tot Hemelvaart. Dan gaat het om de
proeftijd van hoe na veertig plus tien dagen (Pinksteren betekent ‘vijftigste’) het werk van
Jezus  Christus,  de  Opgestane,  in  onze  handen  is  gelegd  om door  ons  ook  voortgezet  te
worden.

Een hele goede en zinvolle veertigdagentijd toegewenst!

Bezinningswandeling
Aanstaande zondag, 1 maart, is op de eerste zondag van de Veertigdagentijd ook de eerste
bezinningswandeling. Elke zondag van deze weken voor Pasen kunt u een wandeling maken
aan de hand van een thema. Voor deze zondag is het thema ‘Geuzen’. De wandeling gaat dus
door  en  langs  de  straten  in  onze  wijk  die  naar  hen  vernoemd  zijn  en  langs  het
geuzenmonument  op  de  Markt.  Onderweg  zijn  enkele  pleisterplaatsen  om  even  rust  te
houden.  Deze  eerste  wandeling  start  in  de  Rehobothkerk.  U  wordt  daar  om  13.00  uur



verwelkomd en tegen 13.30 uur kunt u op weg gaan. De wandeling eindigt elke week in De
Windwijzer  (Schiedamseweg)  rond 17.00 uur,  waar  een  soepmaaltijd  klaarstaat.  Nu maar
hopen  dat  in  dít  weekend  en  de  zondag  daarna  de  storm  en  regen  wat  tot  kalmte  zijn
gekomen!

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Ook dit jaar in de Veertigdagentijd wordt er op woensdagavond een avondgebed gehouden in
de Grote Kerk. Zij worden georganiseerd door de wijkgemeente rond de Grote Kerk en onze
eigen  wijkgemeente  Centrum-West  samen.  Avondgebeden  zijn  korte  diensten,  waarin  de
schriftlezing  en  het  gebed  de  centrale  plaats  innemen.  Heel  zinvol  om  zo  in  de
voorbereidingstijd op Pasen ook gelovig en innerlijk bij onszelf inkeer en bezinning te vinden.
In deze Veertigdagentijd is het eerste avondgebed op woensdag 4 maart, dan is er de Biddag
voor het gewas op 11 maart en het avondgebed weer op 18 en 25 maart en op 1 april. In de
Stille Week is er dagelijks een avondgebed: maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8
april. Steeds om 19.30 uur in de Grote Kerk. U bent er van harte welkom!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Vastensoep 2020 week 2
De kop is er af. We hebben een keer soep gegeten. Maar ik schrijf dit veel eerder dan u dit
leest. Ik weet niet hoe het geweest is, alleen dat er al een aantal mensen zich opgegeven heeft.
Maar vertelt u vooral door aan mensen die nog nooit geweest zijn, hoe het was en nodig ze uit
om eens mee te komen eten. Wel graag even doorgeven, of gelijk inschrijven.
Een kort stukje over één van de projecten: Eshita (38) uit Bangladesh leerde van Caritas om
haar inkomen te vergroten door pluimvee te houden en te vaccineren en door wormencompost
te maken. Zij heeft nu meer inkomen met de mogelijkheid voor haar 11-jarige zoon een goede
opleiding te kunnen bekostigen. Caritas wil meer mensen zoals zij helpen.
Voor wat betreft de Vastensoepmaaltijd: op 6 maart kunt u vanaf 6 uur binnen komen, om
kwart over 6 beginnen we met eten. Ongeveer 7 uur kunt u weer naar huis. VERGEET NIET
UW SOEPKOM EN LEPEL EN GELD MEE TE NEMEN. Onze kooksterren zijn aanstaande
vrijdag Annet  en Janita.  U kunt  zich opgeven op de lijst  op de bar  bij  de keuken of tot
woensdagavond per telefoon 0102239019 of 0620379649 (op het laatste nummer kunt u ook
inspreken) of per e-mail: marian.verhagen@post.com

Marian Verhagen

Kerkbalans
Alle  lopers  en  verzamelaars  van  de  Actie  Kerkbalans  2020  hartelijk  bedankt  voor  het
bezorgen en het ophalen/verzamelen van de antwoordenveloppen. Jullie hebben weer en wind
moeten doorstaan, maar niet tevergeefs want spontaan werden haast alle enveloppen direct
meegegeven. Dus ook dank aan alle gemeenteleden voor uw/jullie medewerking en nu met
spanning afwachten wat het resultaat zal zijn. Mocht bij u geen loper zijn langs geweest dan
rekenen we erop dat in de gratis  retourenvelop het antwoord aan het Kerkelijk Bureau is
gestuurd. We houden u/jullie op de hoogte van de uitslag. Vriendelijke groet,

Joop Immerzeel en Nel Romers.

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

mailto:marian.verhagen@post.com


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


