
Wijkberichten maandag 4 mei 2020

De gemeenschappelijke kerkdienst Centrum-West en Holy
Komende zondag zal ik voorgaan in de digitale kerkdienst, die deze keer opgenomen wordt in
de Rehobothkerk. De schriftlezingen zijn Exodus 19 : 16 – 25 en Johannes 14 : 1 – 14. Volgt
u de dienst dus op www.pknvlaardingenholy.nl of op www.centrumwest.nl. het is dan 10 mei.

Die datum noem ik niet zomaar. Bij 4 en 5 mei staat hij altijd sterk in de schaduw. Toch is het
voor ons land een wezenlijk historische datum: die van de Duitse inval in 1940, nu 80 jaar
geleden. Toen veranderde de wereld, eigenlijk alles van het leven, totaal: een bezettende en op
den duur levenbedreigende macht. In de week na zondag zal in Rotterdam 80 jaar herdacht
worden: op 14 mei het verwoestende bombardement. Ik ken vandaag nog enkele mensen die
daar toen middenin zaten… En het ‘vergeten bombardement’ – zo is het gaan heten – op
Middelburg, wat de historische stad altijd nog aan te zien is, op 17 mei; maar dan zijn we
weer een zondag verder.

Bij het beseffen dat ook 80 jaar geleden uiterst ingrijpende dingen gebeurd zijn, nam ik het
‘Geuzenliedboek’  ter  hand.  Ik  heb  het  exemplaar  van  mijn  moeder,  die  het  als  jonge
leerkracht  ontving  voor  haar  inzet  bij  de  viering  van Bevrijdingsdag,  niet  zo  lang  na  de
oorlog.  Het  boek  is  nog op dat  grauwe papier  gedrukt.  Ik  zocht  het  gedicht  op  van Ida
Gerhardt (1905 – 1997) dat door mijn hoofd aan het spelen was: ‘Het Carillon’:

Ik zag de menschen in de straten
hun armoe en hun grauw gezicht, -
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na 't donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: - een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
'Wij slaan het oog tot U omhoog.'

En één tusschen de naamloos velen,
gedrongen aan den huizenkant
stond ik te luist'ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakelooze samenkomen
en Hollands licht over de stad, -
nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zoo bitter, bitter liefgehad.

http://www.centrumwest.nl/
http://www.pknvlaardingenholy.nl/


De laatste regel van het derde couplet is genomen uit het lied ‘O Heer, die daar des hemels 
tente spreidt’. In het vorige liedboek is het als gezang 412 nog te vinden. En wonderlijk 
misschien, maar naarmate ik dit gedicht meer en meer tot mij liet doordringen, werd er ook 
een besef in mij wakker, dat het lied eigenlijk ook over onze tijd en situatie veel te zeggen 
heeft: een andere invallende, bezettende en levenbedreigende macht….

Ten slotte
Wij houden elkaar vast in diepe verbondenheid, niet met persoonlijke ontmoetingen van mens
tot  mens,  maar  met  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

Een kaarsje branden voor..................
Zoals jullie weten hebben we nu ruim een jaar de Kaarsenboom in de Rehobothkerk. Er wordt
veel gebruik van gemaakt voor de Erediensten op zondagmorgen. Wat zou het mooi zijn in
deze moeilijke tijd een kaarsje te kunnen branden voor iemand die onze aandacht nodig heeft
of  voor  jezelf.  Het  plan  is  om  dat  mogelijk  te  maken.  Tenminste,  als  er  voldoende
vrijwilligers mee willen doen.
Ik zal het uitleggen. Voorlopig twee middagen per week willen we de kerkdeuren open zetten.
Mensen kunnen dan via de hoofdingang naar binnen, worden, mogelijk met linten, geleid naar
de Kaarsenboom en daar kan kort bij stilgestaan worden. Daarna kan de kerk verlaten worden
via de buitendeur in het kleine halletje. De gang langs de toiletten sluiten we af. 
Hiervoor  zijn  telkens  minstens  drie  vrijwilligers  nodig.  Eén  bij  de  voordeur,  één  bij  de
Kaarsenboom en één bij de achterdeur in het halletje. Het voorstel is om te beginnen met de
woensdag en de zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur. 
Wie wil hier aan meewerken? Geef je op bij mij en ook welke dag je zou kunnen en wil je de
hele 2 uur of liever 1 uur. Hoe meer mensen mee doen hoe minder vaak je aan de beurt bent.
Je kunt me mailen: marian.verhagen@post.com of bellen 06 20379649, op dit nummer kun je
ook inspreken.

Marian Verhagen

Wijkkas
In de maand april werden de volgende bedragen ontvangen. Deze maand is er een bijzondere
vermelding, omdat een oud-gemeentelid de wijkkas twee geweldige bedragen heeft nagelaten
van  respectievelijk  €  2.000  en  959,50.  Hiervoor  zijn  wij  vanzelfsprekend  zeer  dankbaar.
Rechtstreeks  op  de  bankrekening  werden  giften  ontvangen  van  €  7,  €  15  en  €  25.  De
opbrengst van het oud papier van de maand maart bedroeg € 75,57 (2,38 ton). Alle gevers en
medewerkers van het oud papier weer heel hartelijk bedankt. Een hartelijke groet,
 

Paul Faas
Wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

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

mailto:marian.verhagen@post.com


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.


