
Wijkberichten maandag 20 april 2020

Kerkdiensten Centrum-West en Holy gemeenschappelijk
Met ingang van zondag 19 april zijn de kerkdiensten van de wijkgemeenten Centrum-West en
Holy gemeenschappelijke diensten. Zij zijn steeds te volgen op de websites van deze wijken,
waar  u  ook  steeds  de  orde  van  de  dienst  kunt  vinden.  Om en  om zal  de  dienst  in  het
Kerkcentrum Holy en in de Rehobothkerk opgenomen worden. Dit zal in elk geval zijn tot en
met  31 mei  (Pinksteren),  maar  als  de kerken langer  gesloten zouden moeten  blijven,  ook
daarna.  Dat  laatste  hangt  uiteraard  af  van  de  maatregelen  die  door  de  overheid  verder
genomen zullen worden. Geweldig fijn dat deze gezamenlijke activiteit zo gerealiseerd kan
worden! Volgt u de diensten dus op www.pknvlaardingenholy.nl of op www.centrumwest.nl. 

De verdeling is als volgt: 26 april in de Rehobothkerk, 3 mei in het  Kerkcentrum Holy, 10
mei in de Rehobothkerk, 17 mei in het Kerkcentrum Holy, 21 mei (Hemelvaartsdag) in de
Rehobothkerk, 24 mei in het Kerkcentrum Holy en 31 mei (Pinksteren) in de Rehobothkerk.
Wij hopen op goede en fijne diensten: uit het kerkgebouw en thuis gevierd!

Komende zondag zal ik voorgaan en de schriftlezingen zijn Exodus 16 : 28 – 36 en Johannes 
21 : 1 – 14. Op 3 mei is ds. Hans Buurmeester de voorganger.

Paastijd
Het paasfeest wordt doorgevierd tot en met de achtste dag, het ‘Octaaf van Pasen’, dat is de
eerste zondag na Pasen. Acht is het getal van de opstanding, van de herschepping. Na de oude
schepping van zeven dagen begint de nieuwe schepping op de achtste dag; de zondag als
achtste dag van de week is ook de eerste dag van de nieuwe week. Na de zondvloed kwam
Noach  op  het  droge  met  de  acht  mensen  die  in  de  Ark  verbleven.  Menig  doopvont  en
doopkapel telt acht zijden.

Zo spelen wij met symbolen; daarin is vaak meer en dieper aan te geven en te zeggen dan met
woorden alleen. Na de veertig dagen voor Pasen kent ook de tijd ná Pasen een periode van
veertig dagen. In deze periode bereiden wij ons voor op het afscheid dat de opgestane Heer
van ons  nemen  zal:  tot  zijn  hemelvaart  tellen  wij  veertig  dagen.  Tien  dagen later  is  het
Pinksteren: na het afscheid van onze Heer is Hij in en door zijn Geest bij ons en zullen wij
leven als herschapen mensen. Pinksteren is de afsluiting en de voltooiing van de Paastijd: nu
is het aan ons te gaan in het voetspoor van Jezus, te leven zoals Hij, te tonen dat de nieuwe
schepping daadwerkelijk een feit is. Het is oorspronkelijk een oogstfeest: is door ons en aan
ons te ervaren dat wij de oogst van Pasen zijn? Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse
woord  dat  ‘Vijftigste’  betekent:  de  veertig  dagen  na  Pasen  plus  tien.  De  zondag  tussen
Hemelvaart en Pinksteren heet niet toevallig ‘Wezenzondag’, naar de belofte van Jezus dat
Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18); de andere naam van deze zondag is
‘Exaudi’ (‘Hoor’) vanuit Psalm 27: 7.

Ook de zondagen van de Paastijd dragen hun eigen namen met recht en reden en zo geven zij
ook iets  van  hun eigen karakter  weer.  De eerste  zondag  heet  ‘Quasimodo  geniti’  en  dat
betekent ‘als pasgeborenen’. Omdat dit dus de achtste dag van het paasfeest is en daarmee
ook de afsluiting ervan, heet deze zondag ook ‘Beloken Pasen’; dat zegt dat als het ware de
luiken nu voor het paasfeest gaan. Dit jaar was dat op 19 april. De tweede zondag na Pasen
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heet ‘Misericordia Domini’, ‘Goedertierenheid van de Heer’ (Psalm 33: 5) en wordt ook wel
‘Goede-Herder-zondag’ genoemd (dit jaar 26 april). De derde zondag na Pasen (nu 3 mei)
heet ‘Jubilate’, ‘Juicht’ (Psalm 66: 1); op 10 mei valt zondag ‘Cantate’, ‘Zingt’ (Psalm 98: 1),
gevolgd door zondag ‘Rogate’ (‘Bidt’).

Aanstaande zondag is het dus ‘Misericordia Domini’. Zo gaan de stapstenen van het kerkelijk
jaar door de tijd gewoon door, als een houvast ook in een vreemde en onwerkelijke tijd.

Ten slotte
Wij houden elkaar  vast  in  diepe verbondenheid,  al  is  het  via  de telefoon,  de e-mail,  met
kaarten en het beeldscherm of de geluidsopname van de kerkdiensten; allerbeste wensen en
hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wij  gedenken  Johanna  de  Bruijn  –  Nab (96  jaar,  overleden  op  3  april,  Blois  van
Treslongsraat 206). Geboren in Maasssluis kende ze een fijne jeugd en later een gelukkig
huwelijk met Arie de Bruijn. Er kwamen drie kinderen. Ze was een gezellige, warme en lieve
moeder. Zorgzaam en vaak wat overbezorgd. De partners van de kinderen voelde als eigen
kinderen. Ze was een schat van een oma en overgrootmoeder, bij wie niets te gek was. Ze was
met elk van hen zeer meelevend, tot op het allerlaatst. Ze was hartelijk, warm, belangstellend
en attent naar mensen. Ze kon zelf heel goed verhalen vertellen, maar had altijd oor voor dat
van een ander. Ook schreef ze in haar leven heel wat kaarten, brieven en mailtjes. Ze zorgde
tot het laatst voor haar man tot hij overleed. Een groot gemis. Niet lang daarna verloor ze haar
oudste  zoon  Peter,  een  enorm  verdriet  dat  altijd  bij  haar  was.  Toen  werd  ze  zelf  ziek.
Daardoor durfde ze  niet  meer  de  deur  uit.  Ze kwam in  de Margriet.  Bijna een jaar  lang
verbleef ze daar. Niemand die begreep hoe het kon, maar het ging zo. 

Ze was iemand die niet tot last wilde zijn en altijd dankbaar was. Ze kon soms nauwelijks
geloven dat ze alle liefdevolle zorg en aandacht verdiende. Overgave en ‘moeite met controle
verliezen’ wisselden elkaar af. Ze was een diepgelovige vrouw, voor wie God in alles haar
houvast was. Ze paarde haar traditionele godsbeeld aan een bepaalde ruimdenkendheid, maar
wilde heel graag het geloof doorgeven. Ze gaf veel liefde en ontving er veel van, tot op het
laatst.  Op  9  april  namen  we  liefdevol  afscheid  in  de  prachtige  -  maar  door  de
Coronamaatregelen nagenoeg lege- Oude Kerk te Maasland. Ze wordt heel erg gemist. Dat
haar nagedachtenis van betekenis mag blijven voor wie van haar hield.

Petra Nijboer 

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.


