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De gemeenschappelijke kerkdiensten
Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse woord dat ‘vijftigste’ betekent. Sinds de oude
bijbelse tijden een oogstfeest. En juist dáár begint het dat in het christelijk geloof Pasen en
Pinksteren op één en dezelfde dag vallen! Pinksteren is de voltooiing van Pasen, het valt op de
zevende zondag na Pasen, dat is zeven keer zeven (= 49) plus één en dat is de vijftigste dag.
Het getal zeven is in bijbelse symboliek een van de getallen van volheid en compleetheid.
Pasen is pas compleet en volledig als de leerlingen van Jezus (en dus ook wij!) gaan leven als
mensen  die  met  hun  Heer  zijn  opgestaan  en  over  wie  de  doodsmacht  het  laatste  woord
ontnomen is. Na Pasen is de opgestane Heer hun veertig dagen lang verschenen vooraf aan
zijn hemelvaart en tien dagen hebben zij gewacht op zijn Geest die hen op weg stuurt het
leven en de wereld in. Om voluit te getuigen dat God de God van leven is, de Bevrijder van
dood en nood. Jezus’ opstanding zou zinloos geweest zijn als wij, die ons naar Hem noemen,
niet ook zouden opstaan tot een nieuw leven. Dát vieren wij; dáártoe bestaan wij!

Rond Hemelvaartsdag nam ik een gedicht van Jochen Klepper op. Waarom dan ook niet met
Pinksteren hem opnieuw het woord geven? (ook hier ontleend aan ‘het licht breekt door de
wolken’, liederen vertaald door Titia Lindeboom):

Kom, Vogel van vrede,
breng het olijfblad aan.
Geef dat wij heden
uw fluistering verstaan. 
Gods woord van waarde
reikt U ons door de lucht.
Hemel en aarde
versmelten door uw vlucht.

Gloei, heilige Vuurgloed,
raak ons bezielend aan.
In ieder uur doet
uw liefde ons bestaan.
Uw fel verschijnen
is als het morgenlicht.
In U verdwijnen
donker en strafgericht.

Bruis, heilige stromen,
doorstroom ons leven nu.
Zie ons hier komen,
wij horen stil naar U.
In alle tongen
wordt nu de hoogste eer
U toegezongen.
Ons hart verwacht de Heer.

Blijf, Trooster, aanwezig!



Vernieuw ons, Heilige Geest.
Blijf in ons bezig:
U redt ons, U geneest.
Uw heilig spreken
dringt dwars door muren heen.
U bent Gods teken:
Hij laat ons niet alleen.

U bent ons gezonden
door God, de hoogste Heer.
Door U gevonden
zijn wij niet eenzaam meer.
Zie, hoe barmhartig:
de Vader op zijn troon
schenkt ons ruimhartig
vergeving, door zijn Zoon.

Kom, Vogel van vrede,
daal neer in snelle vlucht.
Kom naar beneden
en hef ons in de lucht.
Spreid als een arend
uw vleugels, sterk en zacht
en wil ons dragen
naar God die op ons wacht.

De kerkdienst op Pinsteren (31 mei) is om de bekende reden dit jaar niet in de Grote Kerk,
maar wél als een centrale dienst digitaal te vieren. In de Grote Kerk zou ik dit jaar een van de
voorgangers zijn geweest en jeugdwerker Peter Jan Kik en ik hadden al een leuk plan voor die
dienst.  Dat  bewaren  we  nu  gewoon  voor  een  volgende  keer.  De  dienst  komt  nu  uit  de
Rehobothkerk en collega Petra Nijboer en ik zullen de voorgangers zijn. Wél even opletten:
deze dienst kunt u volgen via de website van de centrale gemeente: www.pknvlaardingen.nl;
wellicht is langs de wijkwebsites wel een link gemaakt, maar dit is dus de kortste weg. De
schriftlezingen zijn Handelingen 2 : 1 – 11 en Johannes 14 : 21 – 29. 

De zondag na Pinksteren is gewijd en genoemd naar de Drieëenheid: zondag ‘Trinitatis’ (dit
jaar  op 7 juni).  De dienst  op deze zondag is  weer een gemeenschappelijke dienst  van de
wijkgemeenten  Holy en Centrum-West.  Hij  komt  uit  het  Kerkcentrum Holy en ik  zal  de
voorganger zijn. De schriftlezingen zijn dan Exodus 34 : 4 – 9 en Matteüs 28 : 16 – 20.

Wij hopen op fijne, goede en gezegende diensten, hoe anders ook nog dan wij veel liever
zouden willen!

Ten slotte
Houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen
voor elkaar.  De telefoon, de e-mail,  kaarten en de opnames van de kerkdiensten:  het zijn
allemaal momenten van verbondenheid! Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

http://www.pknvlaardingen.nl/


Overleden
Op 24 mei is overleden Klaas van der Windt. Hij werd 91 jaar en woonde Graaf Walramlaan
158, maar eerder in de Columbusstraat. Zeer recent kreeg hij slecht nieuws over zijn eigen
gezondheid,  terwijl  hij  juist zoveel  zorgen had over zijn vrouw die in Drieënhuysen-Zuid
wordt verpleegd. Hij kon haar niet bezoeken, terwijl hij zo graag elke dag naar haar toe ging.
En toen bleek hij zelf ernstig ziek te zijn. Een verdrietige situatie. Hij mocht verhuizen naar
de kamer van zijn vrouw. Veel sneller dan verwacht is hij overleden. De volgende keer staan
we uitgebreider stil bij zijn overlijden, maar omdat dit een Onderweg voor twee weken is,
leek het me goed dit alvast te laten weten.

Petra Nijboer 

Een beetje duidelijkheid
Af en toe hoor ik van mensen uit de gemeente dat het niet helemaal duidelijk is of ik nog wel
werk in Centrum-West. In januari  is in zowel Holy als  Centrum-West verteld dat ik voor
honderd  procent  van  mijn  werktijd  in  Holy  ga  werken.  Dat  gaat  ook echt  gebeuren.  De
afspraak is dat ik weg ga als er een opvolger voor mij is, maar door Corona is dat even stil
komen te liggen. Ik ben nog niet weg, ik werk nog steeds in de wijk en het wordt bekend
gemaakt  al  dat verandert.  Dus voor de mensen voor wie het niet  helemaal  duidelijk was:
Zolang ik nog niet weg ben, kunt u me gewoon bellen als dat nodig is!

Petra Nijboer 

Dank
Bloemen voor...
Eén van de wekelijkse taken, ook in coronatijd, is het organiseren van de bloemengroet. Zelfs
bij een online-eredienst. En zo zijn er nog veel meer dingen die je in deze tijd kunt doen als je
een beetje creatief bent. Een diaken is eigenlijk een maatschappelijk werker in de kerk en doet
dus ook veel werk achter de schermen, omdat niet alles aan de grote klok gehangen hoeft te
worden. 
Dank  voor  het  vertrouwen  in  de  afgelopen  25  jaar  en  dank  voor  de  bloemen,  kaarten,
telefoontjes, whatsappberichten en e-mails van gemeenteleden, collega's uit de wijkdiaconie,
kerkenraad, Centrale Diaconie en PCOB. 
Ik ben dankbaar dat ik dit werk al zo lang mocht doen en hoop het nog lang vol te houden.
Samen komen we deze tijd vast wel door, want samen zijn we sterk. 
Hartelijke groet van 

Joke de Zwart

Een kaarsje branden voor......?
De komende tijd blijven we de kerk open te doen voor wie maar wil. Er komt echter een
verandering.  In plaats  van de woensdagmiddag,  gaan we woensdagavond van 6 tot  8 uur
open. We willen mensen die overdag werken ook ’s avonds de mogelijkheid bieden. Fijn dat
er mensen zijn die het mogelijk maken, de vrijwilligers en fijn dat er mensen komen. Je bent
van harte welkom, maar ook de buurvrouw, een vriend(in), een collega, een familielid of........
wie dan ook. Je hoeft geen connectie met de kerk of met de Rehobothkerk te hebben. Dus:
Zegt het voort! Tot ziens, 

Hannie en Marian

Vastenactie- of 40dagentijd: werken aan je toekomst
Jullie weten vast nog wel hoe raar we moesten stoppen met onze wekelijkse kerkgang en de
wekelijkse  Vastensoep.  Ook  het  besparen  voor  jongeren,  die  moeten  werken  aan  hun
toekomst, maar die daar geen of te weinig geld voor hebben, kwam in het gedrang van het



Coronavirus. Wel was er een mogelijkheid om geld over te maken naar ons diaconie rekening
nummer onder vermelding van: ‘Werken aan je toekomst’ of Vastenactie 2020 of andere tekst
waaruit bleek dat het geld daarvoor bestemd is. Wat fijn dat daar nog zo aan gedacht werd. Al
deze bedragen zijn bij elkaar opgeteld en overgemaakt naar het officiële rekeningnummer van
de Vastenactie.  Onze wijk bespaarde toch nog € 843,82. Wat een mooi bedrag is dat nog
geworden.  HEEL HARTELIJK BEDANKT namens  alle  jongeren  die  hier  mee  geholpen
kunnen worden. We gaan volgend jaar hopelijk weer van start. Voor allen veel gezondheid
gewenst! We blijven bidden voor betere tijden. Tot ziens!

Marian Verhagen

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.


