
Wijkberichten van maandag 14 december 2020

Advent en Kerst
In deze nog steeds heel onwerkelijke tijd van ‘kerk-zijn in corona’ komen ook onvermoede
dingen voor, die je ook weer een duw in de rug geven. Op de derde adventszondag ging ik
voor in mijn geboorteplaats Zandvoort, een gemeente waar altijd een sterke band mee heeft
bestaan. Alle regels natuurlijk net als bij ons. Alleen: geen zangers. Dus het gebruik dat de
organist een lied een keer speelt, de voorganger de tekst van het lied voorleest en de organist
de melodie nog een keer herhaalt. Wel erg pover, maar daar het maximaal haalbare zonder
gemeentezang.  ‘Je mag ook zelf  alle  liederen  zingen bij  het orgel’  werd mij  toen speels-
uitdagend gezegd. Dat was mijn eer dus te na… Alle liederen dus zelf gezongen en het ging
nog goed ook.  Alleen  toen  iemand  mij  in  ernst  bij  de  uitgang complimenteerde  voor  de
prachtige  preek  en  vooral  de  prachtige  zang  (!)  schoot  mijn  mondkapje  vol  van  een
schaterlach: dit laatste was verre van waarheid.

Ik schrijf het hier op, al is het volstrekt van geen belang voor onze eigen gemeente, want ik
ervoer het – en ervaar het nog – als  een opsteker van hoe je gemeente kunt zijn, ook in
vormen die je nooit vermoed of beleefd hebt. En dat heb je wel eens nodig. Want ik schrijf dit
wijkbericht met enige zorg en onzekerheid en met die lach van gisteren in gedachten kan ik
dat  ook  hanteren:  de  regering  is  namelijk  vandaag  ook  bezig  met  uitbreiding  van  de
coronamaatregelen en die zullen wel extra beperkingen gaan inhouden. Wat ik nu schrijf, kan
snel  ingehaald  en  achterhaald  worden.  Blijft  u  dus  naast  dit  wijkbericht  zeker  ook  onze
website  www.centrumwest.nl en onze nieuwsbrief volgen, waar de meest actuele dingen op
en in zullen staan. ‘Kerk-zijn in corona’ is soms wat tastenderwijs.

Aanstaande zondag, 20 december is het Vierde Advent, ‘Rorate’, ‘Dauwt’ (Dauwt, hemelen,
van omhoog en regent  de rechtvaardige  – Jesaja  45:  8).  In  deze dienst  zal  ik weer  onze
voorganger zijn en dat geldt voor alle diensten tot en met 3 januari.

Een kerstnachtdienst zonder gemeentezang leek wel heel erg ‘katterig’. Het idee was om dan
op het plein voor de kerk toch een paar liederen met elkaar te zingen en Kaya zou ook zingen.
Een soort ‘volkskerstzang in het klein’ dus. Wat ergens ook te verwachten was: daarvoor
werd  geen  vergunning  verleend,  dus  wat  dan?  ‘Kerk-zijn  in  corona’  stimuleert  ook
creativiteit:  het  hele  plan  is  gewoon  verplaatst  naar  binnen.  Geen  kerstnachtdienst,  maar
‘Kerst op het plein in de kerk’. Om 21.00 uur, met 30 kerkgangers. Veel kerstmuziek en de
medewerkenden zijn Kaya, organist Henk Brobbel en ikzelf. Het wordt vast heel bijzonder en
ook heel feestelijk!

Met het  maximum aantal  kerkgangers  van 30 is  besloten  om op de eerste  kerstdag twee
diensten te houden: om 10.00 uur en om 14.30 uur. De diensten zijn volstrekt identiek. Zo
kunnen we 60 gemeenteleden een plek bieden om op dit hoogfeest de kerkdienst te bezoeken. 

Op zondag 27 december vieren we de korte liturgie van het ochtendgebed en op donderdag 31
december het avondgebed van oudejaarsavond. Op 3 januari  is de dienst zoals wij  al  een
poosje gewend zijn, zij het met als extra een tussentijdse bevestiging van een ambtsdrager.

Voor alle kerkdiensten blijft het gebruik natuurlijk dat u zich tevoren even opgeeft bij scriba
Lenie  de  Boer  (010–4340176  of  per  e-mail  jenmdeboer@hetnet.nl);  zij  noteert  uw naam
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graag.  De  achterliggende  gedachte:  niemand  moet  zich  weerhouden  voelen  om  de
kerkdiensten te bezoeken (!), maar toch is het de bedoeling dat u juist bij de drie kerstdiensten
een keuze maakt: of kerstavond of de ochtend- of middagdienst op kerstdag: dan zouden zelfs
90 gemeenteleden kunnen vieren in de kerk. En stel je het gekke voor dat er plaatsen over
blijven: onze scriba Lenie de Boer weet dan heel exact wie zij dan nog kan uitnodigen voor
een extra keer. En nogmaals: houd u de website en de nieuwsbrief van onze wijk in de gaten
voor de meest actuele informatie en of alles wat hierboven staat nog klopt.

Op  woensdagavond,  23  december,  is  het  avondgebed  dat  onze  wijk  samen  met  de
wijkgemeente  rond  de  Grote  Kerk  en  de  Gereformeerde  Kerk  vrijgemaakt  ‘de  Fontein’
organiseert  om 19.30 uur in de Rehobothkerk.  Omdat  er in de Grote Kerk die avond een
andere  activiteit  is,  is  het  avondgebed  naar  de  Rehobothkerk  verplaatst.  In  het  vorige
wijkbericht maakte ik u daar al attent op. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar uw naam en
telefoonnummer  wordt  voor  alle  zorgvuldigheid  in  de  coronatijd  bij  binnenkomst  wel
genoteerd. De avondgebeden worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en zijn ook thuis
mee te vieren. Woensdag 23 december dus in de Rehobothkerk zijn!

Wij hopen op fijne diensten en een zinvolle tijd van Advent en Kerst!

De laatste weken heb ik steeds woorden van Sytze de Vries gekozen om door geïnspireerd en
bemoedigd te worden in deze tijd van corona met alle voortdurende onwerkelijkheid van dien.
Ik blijf bij  een tekst van Sytze de Vries. Hij schreef dit lied, dat als Lied 500 ook in het
Liedboek is opgenomen: 

Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.

Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.
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Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

Met deze woorden ook het terugkerend refrein: houd vol, houd moed en houd elkaar vast:
denk  om  elkaar  en  denk  om  u  zelf  nog  eens  extra  nu  wij  een  wonderlijke  Kerst  en
jaarwisseling tegemoet gaan en beleven zullen! In het contact houden en in het zorgen voor
elkaar.  De  telefoon,  de  e-mail  en  kaarten:  het  zijn  en  blijven  allemaal  momenten  van
verbondenheid en van onze gemeenschap! Heel graag tot het eerstvolgende moment van meer
persoonlijk  ontmoeten,  of  aan  de  telefoon.  Allerbeste  wensen  in  deze  bijzondere  tijd  en
hartelijke groet aan u allemaal, ook namens partner/vriendin Adri Korver!

ds. Nico Paap

Kerkdiensten

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar alle gemeenteleden die de kerk de afgelopen tijd
hebben bezocht. We hebben best wel een streng protocol maar ik zie dat iedereen zich daar er
netjes aan houdt. Men wacht keurig op 1,5 meter bij binnenkomst en wacht ook netjes totdat
men naar de stoel wordt begeleid. Dit is vanaf de 1e keer zonder wanklank gegaan. Heel soms
zie ik iemand door de kerk lopen naar een ander gemeentelid om even een praatje te maken.
Dat tekent ook onze wijk, de warmte, aandacht voor elkaar, even die spreekwoordelijke arm
om de schouder. Maar toch wil ik vragen dit niet te doen, juist het door de kerk heen en weer
lopen  brengt  risico’s  met  zich  mee.  We  hebben  tot  nu  toe  heel  veel  geluk  met  droge
weersomstandigheden gehad zodat we na de dienst elkaar op het kerkplein toch even kunnen
ontmoeten. Laten we dit moment zoveel als mogelijk blijven gebruiken. Toch durf ik gerust te
zeggen  dat  als  de  hele  Nederlandse  bevolking  dezelfde  discipline  had  gehad  als  u,  deze
Kerstperiode  veel  prettiger  verlopen zou zijn.  De kerkenraad en het  moderamen  heeft  de
afgelopen tijd veel overleg gehad hoe we de Kerstdiensten zouden gaan houden. We hadden
nog een enige hoop dat de persconferentie  van afgelopen week iets  van versoepeling zou
opleveren maar dat bleek ijdele hoop. Daarnaast ben ik bezig geweest om op Kerstavond een
zangdienst buiten op het kerkplein te organiseren met medewerking van Kaya. Helaas krijgen
we van de gemeente hier geen toestemming voor.  Begrijpelijk maar wel jammer. Daarom
zijn we tot de volgende diensten gekomen:



Donderdag 24 december om 21:00 uur Kerk op het plein maar dan in de kerk, m.m.v. Kaya, 
organist Henk Brobbel en ds. N. Paap.

Vrijdag 25 december om 10:00 uur        Kerstdienst 

Vrijdag 25 december om 14:30 uur        Kerstdienst

Zondag 27 december om 10:00 uur        Ochtendgebed.

Nico Paap zal  in  de  Onderweg  nader  ingaan  op de  verschillende  diensten.  Alle  diensten
uiteraard maximaal 30 personen op inschrijving.  Inschrijving op de gebruikelijke manier:
opgave bij scriba Lenie de Boer 010–4340176 of per e-mail  jenmdeboer@hetnet.nl. Het is
heel vervelend dat dit zo moet maar het is niet anders.  Hopend dat we volgend jaar weer
volop  Kerst  kunnen  vieren  met  volle  diensten  en  voluit  zingen.  Met  de  diensten  zoals
hierboven vermeld hopen we toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om met
Kerst  een  dienst  bij  te  wonen.  De diensten  worden ook opgenomen zodat  u  ze via  onze
nieuwsbrief op uw computer kunt meebeleven. Ondanks de oplopende aantallen besmettingen
en daaraan verbonden sombere toekomst met nog steeds weinig versoepelingen wil ik toch
weer vragen: houd vol en houd vertrouwen in Hem die ons met elkaar verbindt. Denk aan uw
naaste  in  deze  onwerkelijke  tijd  met  veel  eenzaamheid  en  ziekte.  Ik  wens  u  namens  de
kerkenraad ondanks alles goede en gezegende kerstdagen. Een goede jaarwisseling uitkijkend
naar een nieuw jaar waarin we weer terug kunnen gaan naar kerkdiensten zonder beperkingen,
met een zingende gemeente, met een ieder die  te allen tijde naar een kerkdienst kan en wil
gaan, met vergaderingen met minder afstand, met een soos die weer van start kan gaan, dat we
elkaar weer mogen omarmen. Pas goed op uzelf.

Bram van der Staaij

Bevestiging

De Algemene Kerkenraad heeft  Wico Verhagen bereid gevonden secretaris  van de AK te
worden als vervanger van Jan Baris. De AK is hier zeer dankbaar voor. Daarvoor zal er een
bevestiging plaats vinden bij ons in de Rehobothkerk. In de eredienst van 3 januari aanstaande
zal Wico, indien er geen bezwaren zijn, bevestigd worden tot ouderling-bijzondere opdracht.
We wensen Wico veel sterkte in deze nieuwe functie en hopen dat hij met vreugde en trouw
zijn werk zal kunnen doen. Het is altijd weer mooi als er andere mensen opstaan om een
functie in de kerk op zich te nemen. Namens de kerkenraad,

                     Lenie de Boer-Keijzer

De Omgekeerde Advent Kalender inleveren
Deze week is de laatste week van de Omgekeerde Advent Kalender. Viel het mee? Was het
leuk? Of toch niet wat er van verwacht werd? Sommigen hadden binnen een paar dagen de
hele tas al gevuld, hoorde ik. Anderen deden het rustiger aan, zoals ik zelf.

Er stond in de begeleidende brief dat er woensdag ingeleverd kon worden, maar tegen de
meeste  deelnemers  heb  ik  gezegd,  de  woensdag  te  laten  vervallen.  Aanstaande
zaterdagmiddag tussen 2 en 3 uur wil ik in de kerk jullie goedgevulde tas ontvangen. Als je
dan niet kunt en je komt wel zondagmorgen naar de kerk, kun je de tas ook meenemen. Ik wil
ze  allemaal  in  het  garderobehok naast  de  achteringang  neerzetten,  dus  kom het  daar  dan
brengen. Kun je beide data niet, bel mij dan even, dan maken we samen een andere afspraak,
Ik moet ze wel voor maandagmorgen hebben, want dan worden ze opgehaald door het Leger
des Heils. 
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Misschien is het leuk om te weten dat 415 mensen in Vlaardingen meegedaan hebben. In
ieder geval super bedankt dat jullie mee gedaan hebben!

Marian Verhagen tel. 0620379649 
of marian.verhagen@post.com 

Veerkracht & Durf oftewel het (oude) V & D gebouw
Donderdagmorgen 10 december op de dag van de Mensenrechten, is het Veerkracht en Durf
gebouw geopend. Er is daar een tentoonstelling met veel verschillende Kerststallen te zien. En
er zijn in de kleuren van de Regenboog versierde Kerstbomen. Ook zijn er diverse informatie-
en verkoopstands van o.a. Amnesty International, Food for All, Wereldwinkel, Solidaridad, de
Windwijzer en meer. Zo is dat gebouw geen donkere ruimte, maar een licht voor iedereen in
deze donkere dagen. 

Kom eens kijken, het verplicht je tot niets. Geopend iedere woensdag en zaterdag van 10.30
tot 16.30 uur en buiten die tijden brandt het licht en kun je prima naar binnen kijken. Iedere
woensdagmorgen ben ik er zelf. Alles is coronaproof, als je tenminste zelf ook je mondkapje
om doet en het aantal bezoekers wordt geteld. Dit is allemaal te zien en te bezoeken tot 10
januari 2021. Tot ziens daar.

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.


