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Is Pasen nog te vieren?
Het moet maar in alle eerlijkheid gezegd worden: ik heb deze keer nauwelijks een gevoel bij
Pasen. Alles is zo vreemd en onwerkelijk. De voorbereiding van veertig dagen werd voor we
halverwege waren al stilgelegd, geen diensten waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren,
zoals onze Heer aan de vooravond van zijn sterven; geen waken en bidden op de dag van zijn
kruisiging; geen nieuwbrandende paaskaars die de donkere kerk binnengedragen wordt; geen
hoogfeest  op  de  Paasmorgen.  Hoe  diep  ik  in  mijn  geheugen  ook  zoek:  nergens  een
herinnering dat ik niet in de kerkdiensten te vinden was. Gelukkig dan maar dat het paasfeest
niet van mijn persoonlijke beleving afhankelijk is!

Maar we vieren dit jaar het bevrijdingsverhaal van Israël uit de doodsslavernij en het sterven
en  verrijzen  van  onze  Heer  in  kleine  en  beperkte  kring,  zij  het  gesteund  door
beeldverbindingen met de kerken waar een aangepaste viering is opgenomen, die via internet
te  volgen is.  Nadat  Israël  uit  Egypte  was weggeleid  en door  de  zee  was gegaan,  lag  de
woestijnreis  voor  hen;  nadat  Jezus’  leerlingen  het  getuigenis  van  zijn  opstanding  verder
droegen,  kwam  de  geschiedenis  van  het  christendom,  al  te  vaak  ook  een  reis  door  de
woestenij. Maar er is gegaan: vanwege het visioen van het Beloofde Land en het Koninkrijk
Gods. Dit jaar misschien wel een passende vergelijking: wij gaan op onze beurt  na Pasen
verder op de woestijnreis, die aan het begin van de Veertigdagentijd eigenlijk al begonnen
was…

Vorige week stuurde een nichtje van mij een e-mail met het gedicht ‘Maar de lente wist het
niet’. Het trof me: allereerst dat een jonge tiener zo bezig is met de huidige situatie dat zij mij
dit toestuurde én de beeldtaal in het gedicht. Toen ik de schrijfster op internet opzocht om iets
meer over haar te weten te komen, zag ik dat het gedicht al flink de ronde doet en ook via
whatsapp verspreiding vindt;  alle  kans dat velen van u het dus al  kennen.  Ik proef er de
woestijn in: het sterk ingeperkte leven en alle zorgen en verdriet om geliefden die ten dode toe
ziek zijn of gestorven.  Ik proef er het visioen van de zomer in:  alle levensmogelijkheden
hersteld en vernieuwde mensen met dieper besef van de zin van ons bestaan. Ik proef er de
oases in op de reis door de woestijn: de planten die uitbotten en de vogels die nestelen. Ik
proef er de opstanding in: in alle gigantische en geweldige inzet van zovelen om het dodelijke
virus te bestrijden en mensenlevens te redden;  immers:  in  de Paasnacht  vieren wij  bij  de
hernieuwing  van  de  doopgeloften  dat  ook  wij  allen  opstaan  om  nieuw  te  leven:  Jezus’
opstanding uit de dood zou alleen een incident geweest zijn als niet wij met Hem uit  het
doodsbestaan zouden verrijzen om hem te volgen. Zo kan ik Pasen vieren in 2020. En doe dat
zonder alle fijne persoonlijke ontmoetingen wél in sterke verbondenheid met u allemaal: met
en ondanks alles: gezegend Paasfeest: de Heer ís wáárlijk opgestaan!

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….

Het was begin 2020... 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, 
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart... 



Het was Maart 2020... 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de
kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet  meer  buiten en dat over de hele  wereld,
landen  gingen  op  slot,  de  mensen  konden  niet  geloven  dat  dit  gebeurde,  het  was  zo
surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was.

Maar de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan.
En de zwaluwen kwamen terug. 
En de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen. 

Het was Maart 2020... 
De jongeren studeerden online, vanuit huis.
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis.
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten. 
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken. 
Ondernemers kwamen in de problemen. 
De meeste kinderen konden niet meer naar school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, 
operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het. 

Maar de lente wist het niet en het ontsproot.
Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse programma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Het was Maart 2020.  

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten. 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, 
daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon.
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk... 
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!! 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
En de weken duurden ineens veel langer... 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...
Iedereen wist wat er gebeurde. 



Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. 
De Magnolia stond in de knop. 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, 
mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal. 
Sommigen ontdekten kunst. 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden.
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. 
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer
gewaardeerd dan ooit.
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te
zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen.
Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar.
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen
ze konden bellen. 
De overheid  ging bedrijven en zelfstandigen  helpen zodat  ze niet  failliet  zouden gaan of
mensen zouden moeten ontslaan.
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 
Om  20.00  uur  ‘s  avonds  gingen  mensen  uit  allerlei  landen  klappen  voor  alle  artsen,
verpleegkundigen  en  zorgpersoneel  die  keihard  aan  het  werk  waren  om in  de  zorg  alles
draaiende te houden.

Het  was  het  jaar  waarin  men  het  belang  erkende  van  gezondheid  en  verbinding,  van
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het
collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.
Het  was het  jaar  waarin  de wereld leek  te  stoppen,  het  jaar  waarin  we met  elkaar  in  de
geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal.

En de lente wist het niet, 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit.
En het werd steeds warmer. 
En er waren veel meer vogels. 

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!



En toen ging iedereen de straat op... 
Met tranen in de ogen... 
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. 
En de mensen waren humaner geworden.
En ze hadden weer waarden en normen.
De harten van mensen waren weer open en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, 
ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan. 

En toen kwam de zomer.... 
Omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds. 
Ondanks alles. 
Ondanks het virus.
Ondanks de angst. 
Ondanks de dood.

Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven…

Susan Blanco 

Hartelijke en warme groet aan u allemaal! Uw, ds. Nico Paap

Kerkdiensten Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen
De  Goede  Vrijdag  dienst  is  door  gemeenteleden  van  Holy  voorbereid  en  zal  worden
opgenomen in het kerkcentrum. Dan Paaswake en Paasmorgen. Deze ‘combinatieviering’ is
ook in voorbereiding en ik hoop daarin voor te gaan. Er wordt gekeken of deze dienst deze
keer in de Rehobothkerk kan worden opgenomen in plaats van in kerkcentrum Holy, omdat
het voor de gemeenteleden fijn is het vertrouwde beeld weer eens te zien. In elk geval wordt
ook op onze website van Centrum-West de link naar deze dienst gezet, dus u kunt deze dienst
in elk geval  - als u over de daarvoor benodigde media beschikt - beleven. Na Pasen zal er -
zoals het er nu naar uit ziet -  elke week één dienst zijn vanuit de wijken Holy. Centrum-West
en Ambacht-Oost. Het is en blijft een moeilijke tijd. Blijf goed voor u zelf en voor elkaar
zorgen.

Petra Nijboer 

Overleden
Op 3 april is overleden Johanna de Bruijn - Nab. Ze woonde Blois van Treslongstraat 206,
maar verbleef bijna een jaar in hospice de Margriet. Ze is 96 jaar geworden. Ze was erg ziek,
maar  ook heel sterk. Op donderdag 9 april  is de uitvaart  in de Oude Kerk van Maasland
gehouden, uiteraard in besloten kring gezien de omstandigheden. Daar - in Maasland - is ze
ook begraven. Ze is in rust en vertrouwen gegaan, gesteund door haar diepe geloof, gedragen
door de liefde van God en van haar dierbare kinderen en (achter)kleinkinderen. Een volgende
keer treft u een uitgebreider in memoriam, maar omdat dit een nummer voor twee weken is,
wilde ik dit toch alvast via deze weg laten weten. 

Petra Nijboer 



Vastenactie- of 40dagentijd: werken aan je toekomst
KLAAR! Deze periode is KLAAR! Wie had gedacht toen we begonnen, dat we zo zouden
eindigen. Niemand toch. Maar we moeten het ermee doen. U hebt toch kunnen (be)sparen.
Misschien wat meer of misschien wat minder dan anders. Als u bedragen hebt overgemaakt
naar de opgegeven rekeningnummers, dan kan ik u nog niet doorgeven hoeveel het geworden
is. U houdt dat te goed van mij. Het is bestemd voor jongeren uit  Zambia,  Sierra Leone,
Bangladesh, Vlaardingen We hopen op een mooi bedrag voor al  die jongeren die nu wel naar
een vervolgopleiding kunnen en zo een betere toekomst tegemoet kunnen zien. Dank u wel
voor al uw (be)sparingen, namens deze jongeren. 
Het is heel fijn als u gewoon mee gedaan heeft en vandaar dat we voor de laatste Vastensoep
een digitale liturgie u toegestuurd hebben. We vonden het zo’n raar idee om het niet af te
sluiten, net of het niet klaar was. Bedankt nog voor uw lieve en leuke reacties daarop. 
We gaan FEEST vieren, ook al is dit Paasfeest anders dan anders, we kunnen het in kleine
kring toch mee vieren. Onze Here Jezus is opgestaan uit de dood, en dat mogen we vieren. 
Na deze Coronablokkade hoop ik dat we nog met elkaar de Vreugdemaaltijd kunnen gaan
vieren. Ik zal voor de zekerheid nog eens de rekeningnummers doorgeven, als u deze week
nog (be)spaard  hebtt:  NL16 INGB 0003 5314 05 van  de  Wijkdiaconie  Centrum West
Vlaardingen onder  vermelding  van  ‘Werken  aan  je  toekomst  of  direct  aan  Vastenactie
Schiedam, Vlaardingen,  Maassluis  te  Vlaardingen rekeningnummer  NL04 INGB 0000
0233 25’.
Nogmaals heel hartelijk bedankt en probeer gezond te blijven.

Marian Verhagen

Lieve mensen,
Wat beleven we een bijzondere tijd met elkaar! Moeilijk, maar zeker ook mooi. Er gebeuren
heel veel dingen die anders niet waren gebeurt. Als er later een woord gezocht wordt voor
deze periode dan zal dat “liefde” kunnen zijn. Want dat zien we overal dat mensen met liefde
van alles doen om de ander te steunen en te laten weten dat men niet alleen is! Terwijl ik dit
schrijf zijn gemeenteleden bezig om kaarten te maken of te verzamelen, een mooi gedicht er
op te plakken en wat zonnebloemzaadjes.  We zijn altijd gewend om een bloemetje na de
Paasdienst  te  ontvangen.  Nu  er  geen  gezamenlijke  dienst  is,  dachten  wij  aan  die
zonnebloemzaadjes. Het enige wat u nodig heeft is een pot en wat aarde. Natuurlijk kunnen ze
ook meteen in de tuin gezaaid worden, succes en hopelijk een mooi resultaat! Komende week
gaan de lopers de kaarten aan u bezorgen en tevens de Paasnieuwsbrief. Velen van u kennen
deze al, Afgelopen 40-dagentijd kwam er elke week eentje uit. Omdat er geen diensten in de
kerk waren, kon niet iedereen een brief ontvangen. Nu dus wel. Ik wens u allen de kracht en
bemoediging van de opgestane Heer..

Gezegende Paasdagen.
Hartelijke groet,

Hannie Baauw

Wijkdiaconie
Vaak kan ik zo blij mooie giften voor onze wijkdiaconie opnemen in Onderweg. Maar
nu  het  ook  op  kerkelijk/administratief  gebied  voorlopig  (te)  rustig  is,  kan  ik  helaas
weinig  melden.  Er  was  alleen  een  gift  van  €  10,00 die  Nel  Romers  ontving  bij  het
bezorgen  van  een  bloemengroet.  De  kerk  was  gesloten  dus  helaas  ook  geen
bloemenbussen op de eerste zondag van de maand. Op de bankrekening was het ook al



stil. Wat zal het fijn zijn als de kerken weer open kunnen, wij elkaar daar weer kunnen
ontmoeten. Ik zie er naar uit! Een hartelijke groet, 

Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkkas
In  de  maand  maart  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken  in  de  maand  maart  was  €  2.  Vanzelfsprekend  is  dit  veroorzaakt  door  het
coronavirus. Maar….. wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Via Lenie de Boer werd
een gift ontvangen van € 20. De opbrengst van het oud papier van de maand februari bedroeg
€ 78,13 (2,46 ton). Ook de wijkkas gaat, net als vele andere goede doelen, gebukt onder deze
crisis. De wijkkas kan wel een steuntje in de rug ontvangen. Het moge duidelijk zijn dat de
gezondheid op de eerste plaats staat. Ik wens u allen daarom een behouden tocht door deze
crisis.  Alle  gevers  en  medewerkers  van  het  oud  papier  weer  heel  hartelijk  bedankt.  Een
hartelijke groet, 

Paul Faas. wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Zangmiddag in Zorgcentrum Soenda.
Zoals  u  zult  begrijpen  moeten  wij  voorlopig  de  zangmiddagen  op  de  derde
woensdag van de maand  even stil leggen. Zodra het weer verantwoord is, hoort u
dat van ons. 

Een (in gedachten muzikale) groet van het Team Zangmiddag

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


