Kerkdiensten
Bij het terugzien van de opnames van de kerkdiensten zie ik onder het filmpje het aantal keren
dat er in de computers is aangeklikt om de dienst mee te vieren: het zijn er elke keer meer dan
100 en dan bedenk ik ook dat er per keer aanklikken vaak meerdere personen kijken.
Geweldig gewoon dat deze mogelijkheden allemaal bestaan en voor zovelen van zo’n
betekenis zijn! Met vijf tot zes personen in de verder lege Rehobothkerk te staan voor een
opname, blijft iets heel onwerkelijks houden: uit alle reacties blijkt niettemin dat het uiterst
wezenlijk is om er zo voor de gemeente en bovenal voor u als gemeenteleden te zijn. Zo
houden wij het met elkaar vol!
De komende zondagen verder in het eerste hoofdstuk van Marcus. Daarmee gaan we de tijd
van Epifanie ook afsluiten, want op 17 februari begint de Veertigdagentijd. Het lijkt niet
handig om deze dag met een dienst te vieren: waar geen kerkgangers zijn, zijn er geen
askruisjes aan te brengen op de voorhoofden; houd u de nieuwsbrief in de gaten en de website
van onze wijk waar het definitieve nieuws hierover te lezen zal zijn. De lezingen zijn op 7
februari 2 Koningen 4 : 18 – 21; 32 - 37 en Marcus 1 : 29 – 39 en op 14 februari 2 Koningen 5
: 1 – 15 en Marcus 1 : 40 – 45. Beide keren zal ik de voorganger zijn en wij hopen op goede
en gezegende diensten!

De rehobothkerk op 27 december 2020 met toen nog vier zangers.
Veertig
Op woensdag 17 februari zal met Aswoensdag de veertigdagentijd beginnen. Wij zijn op weg
gegaan naar Pasen en hebben veertig dagen – de zondagen tellen niet mee – om ons voor te

bereiden. Een voorbereiding in bezinning: wij volgen de weg van onze Heer naar het kruis dat
opgericht wordt, naar het graf dat gesloten wordt, naar zijn opstanding uit de dood. Veertig
dagen. Het getal veertig is niet zonder reden gekozen. In de Schrift komt het vele malen voor.
Steeds met de klank van een voorbereiding op iets nieuws, dat God beoogt en waarin Hij ten
volle de hand heeft. Een ‘verlovingstijd’, een leertijd om dichter te komen bij hoe Hij ons
bedoelt.
Een rijtje:
- veertig dagen duurt de zondvloed en nadat de Ark gestrand is, opent Noach veertig
dagen daarna een luik in de Ark;
- veertig jaren oud is Mozes als hij naar Jetro vlucht, om na nog eens veertig jaren terug
te keren in Egypte en dan veertig jaren het volk voor te gaan door de woestijn op weg
naar het Beloofde Land;
- veertig jaren trekt het volk Israël door de woestijn: de slavenellende van Egypte achter
zich en het Land van Belofte voor zich;
- veertig dagen toeft Elia in de woestijn op weg naar de berg Horeb;
- de grote koningen in Israël regeerden elk veertig jaar: David, Salomo en Joas;
- veertig dagen toeft Jezus in de woestijn waar Hij tot driemaal toe verzocht wordt.
Een proeftijd: nieuwe wegen vinden, wegen waarlangs men eerder niet ging, maar die nog
beter naar Gods koningschap over deze aarde leiden dan de oude paden van daarvoor.
Rekenkunde moet hier dus niet bij toegepast worden, wél de taal van het symbool.
Zo is er in de structuur van het kerkelijk jaar deze veertigdagentijd gekomen. En zou je
kunnen zeggen dat er na Pasen nog zo’n periode volgt tot Hemelvaart. Dan gaat het om de
proeftijd van hoe na veertig plus tien dagen (Pinksteren betekent ‘vijftigste’) het werk van
Jezus Christus, de Opgestane, in onze handen is gelegd om door ons ook voortgezet te
worden.
Nu vast een hele goede en zinvolle veertigdagentijd toegewenst!
Ten slotte
Tweewekelijks nu, maar ook langs deze weg zijn wij bij elkaar in een gemeenschappelijke
verbondenheid. Zelf heb ik de telefoon vaak in handen om het contact meer persoonlijk te
maken en gelukkig bellen meerderen van u mij ook op; blijft u dat laatste zeker doen en u
weet dat u de meeste kans om mij thuis te treffen hebt van maandag tot en met donderdag zo
van 12.00 tot 13.30 uur en zolang de avondklok duurt, ben ik eigenlijk ’s avonds na 21.00 uur
ook thuis.
En verder kan ik alleen maar blijven zeggen: houd vol, houd moed en 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 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 en hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap
Coronaproof Vastensoep
Lieve Centrum-West mensen uit de Rehobothkerk, op 17 februari is het Aswoensdag. Dat de
dag is dat de 40dagen- of Vastentijd begint. We komen dan tot inkeer, gaan vasten, denken na
over de mensen die het zoveel moeilijker hebben dan wij. Geen geld genoeg om eten voor je

kinderen te kopen of om ze naar school te laten gaan, of te ziek om te werken, dan is ook geen
geld. Onderdrukt worden in een land, waar je niet je eigen mening mag zeggen, in een land
leven waar oorlog is, enzovoort, enzovoort. We kunnen allemaal voorbeelden opnoemen, de
kranten staan er vol van.
Dit jaar is het thema: “Ik ben er voor jou” project uit de 40dagencampagne van Kerk in Actie
geïnspireerd op de zeven werken van Barmhartigheid. We vasten dan om ons voor te bereiden
op het Paasfeest, de Opstanding van onze Heer Jezus. In dit blad zal er nu of volgende keer,
meer informatie staan over het project, waarvoor we besparen.
Vorige jaren hadden we de gezellige Vastensoep vrijdagavonden. Helaas kan dat nu niet. Bij
de Diaconie is het idee ontstaan om toch soep te maken, deze af te vullen in emmertjes met
een deksel erop. Ze worden dan Coronaproof thuis gebracht worden, de zaterdag middagen
vanaf 20 februari tot en met 27 maart, 6x. Dan kun je soep opwarmen op je eigen tijd, om
ervan genieten. Als je mee wilt doen, geef je e-mail adres of telefoonnummer op en meld het
aantal personen (huisgenoten) voor wie de soep is. Ook graag melden of er een echte
voorkeur is voor vegetarische soep. Dan kunnen we daar rekening mee houden.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van minimaal 2 euro per persoon voor bovenstaand
project, er wordt daar een pot voor meegenomen.
Doe je weer mee, of doe je voor het eerst mee? Laat het ons weten. Wij kijken er naar uit.
Nel Kleijwegt tel. 0630740153 of nelkleijwegt66@gmail.com
Marian Verhagen 0620379649 of marian.verhagen@post.com
Wijkkas
In de maand januari werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de
bankrekening werden giften ontvangen van € 150, € 10 en € 30. De opbrengst van het oud
papier van de maanden december en januari zijn nog niet bekend en houdt u van mij te goed.
De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19 en 20
februari aanstaande. 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
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.

