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Veertigdagentijd
De laatste twee zondagen voor Pasen zijn de passiezondagen: ‘Judica’, ‘Doe mij recht’, Psalm
43, en op 28 maart is het Palmzondag De schriftlezingen zijn op 21 maart, in de dienst waarin
ik zal voorgaan, Jeremia 31 : 31 – 34 en Johannes 12 : 20 – 33; op 28 maart verwelkomen wij
een gastvoorganger, die bij ons heel eigen is.

De  Paasviering  van  2021  zal  ook  weer  een  heel  aangepast  karakter  krijgen:  op  Witte
Donderdag en Goede Vrijdag kunt u in de diensten aanwezig zijn door middel van de digitale
opnames. Daarmee zijn we intussen al vertrouwd geworden. De dienst in de Pasnacht komt te
vervallen: in die viering is zoveel ritueel zoals rond de paaskaars en het doopwater, dat het
niet  erg  zinvol  is  om  dat  in  een  lege  kerk  uit  te  voeren.  Paasmorgen  is  nog  onzeker:
afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona wordt dit weer een dienst langs de digitale
weg, maar heel misschien wordt het mogelijk om dan weer met 30 kerkgangers bij elkaar te
komen. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden.

Dan Witte Donderdag: die dienst kán niet gevierd worden zonder het Heilig Avondmaal. Het
is de vooravond van Jezus’ sterven, dus komt zijn gemeente ook samen rond de tafel van zijn
Maaltijd. Wij zullen dat vieren, maar wel op een manier die wij nog nooit eerder hebben
gekend:  aan iedereen thuis wordt  gevraagd zelf  een stukje brood en een bekertje  wijn of
druivensap – naar het aantal waarmee u thuis de dienst viert – klaar te zetten; op het moment
dat in de kerk dan het brood wordt ontvangen en de wijn wordt gedronken, doet u dat thuis
dan ook. Heel bijzonder en onwerkelijk, maar wél zijn wij zo als gemeenteleden verbonden in
de gemeenschap met onze Heer en met elkaar: wij vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer,
waar Hij onze gastheer is.

Op Goede Vrijdag is er dan in een eenvoudige vormgeving de wake van die avond en volgen
wij  de  Heer  op  zijn  weg naar  het  kruis  en  het  graf.  Wij  hopen op goede  en  gezegende
diensten!

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Op woensdag 24 maart en in de Stille Week op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31
maart zijn avondgebeden om 19.30 uur in de Grote Kerk. Alle veiligheidsvoorzieningen zijn
getroffen: u hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar neemt u wél een mondkapje mee om
voor te doen tussen de ingang van de kerk en uw zitplaats. U bent er van harte welkom!

Overleden
Op zaterdag 27 februari overleed de heer Frans van Es. Hij was ruim 90 jaar oud. Met zijn
vrouw Corrie woonde hij in de Billitonflat, nar vele jaren daarvoor aan het Mendelssohnplein
gewoond  te  hebben.  Samen  hele  vertrouwde  en  actief-meelevende  leden  van  onze  wijk.
Binnen enkele weken stond hun hele bestaan totaal op zijn kop: beiden raakten besmet met
corona en Frans kwam in het ziekenhuis, terwijl Corrie thuis in quarantaine vertoefde. Frans
moest zijn aardse leven uit handen geven. Enkele dagen later kwam Corrie thuis zo lelijk ten
val, dat zij met botbreuken bij de enkel op haar beurt in het ziekenhuis kwam en dat met alle
zorgen en vragen hoe nu verder. Op dit moment verblijft zij in een zorginstelling.
Stellig is onze eerste ontmoeting in de kerkdienst in de Rehobothkerk geweest en zeker in een
dienst  waaraan het  muziekgezelschap ‘Insulinde’  meewerkte.  De mondharmonica  was hét



muziekinstrument van Frans: op een foto zit hij met een rekje naast zich waarin er meerdere
zitten. Daarnaast de wandelsport en de filatelie: Frans bezat meerdere lintjes van volbrachte
wandeltochten en een fantastische postzegelcollectie. In zijn werk was hij een vakman in de
metaal:  hij  bouwde  heel  specialistisch  gereedschap  voor  heel  specifieke  werkzaamheden,
onder andere diamantboren. Samen hebben zij veel door Europa gereisd en zijn zij meerdere
keren op familiebezoek in Canada geweest.

De uitvaartdienst was op maandag 8 maart  in de aula op de begraafplaats  Holy.  Het was
ontroerend  dat  Corrie  daar  bij  kon  zijn,  dank  zij  de  inzet  en  goede  zorg  van  de
‘wensambulance’. Wij mochten niet dicht bij haar komen, helemaal tegen ons gevoel, maar
aangrijpend hoe zij bij haar vertrek naar ons zwaaide vanuit haar ligbed en wij allemaal van
harte terugzwaaiden. Corrie had gekozen voor het woord ‘De Heer is mijn herder’ en dat werd
de leidraad voor de dienst: Psalm 23 en Johannes 10 : 11 – 18 en de organist speelde prachtige
liederen,  waaronder Lied 913 ‘Wat de toekomst  brengen moge’.  Dat lied kreeg een extra
betekenis rond Corrie; de herder is degene die ons kent en wij vertrouwen Hem, die de Goede
Herder is en zich met zijn leven inzet voor de schapen. Herder is een vertrouwenswoord. In
dit  licht  hebben wij Frans begraven en blijven wij  rond Corrie staan.  De gedachtenis  aan
Frans zij tot zegen!

Ten slotte
Als een herhaald refrein: 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!
Ik ben heel blij dat meerderen van u mij ook opbellen; 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. Door ook zelf een belletje naar mij te wagen, helpt u enorm! Van zondag 21 tot en met
zondag 28 maart ben ik een weekje vrij: ik ga nergens heen en zal gewoon thuis zijn, maar
hopelijk wilt u mij in díe dagen even ontzien. Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u
allemaal!

ds. Nico Paap

Eredienst
Zondag  28  maart  zal  bij  ons  voorgaan  ds.  Hans  Mast.  Een  goede  en  gezegende  dienst
gewenst.

Lenie de Boer-Keijzer

Vanuit de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Na de persconferentie van 8 maart heeft het moderamen via mail met elkaar overlegd wat te doen.  Er
zijn geen versoepelingen teruggedraaid, maar ook geen verdere versoepelingen afgekondigd. En er
zijn nog steeds dagelijks veel besmettingen en de ziekenhuizen liggen nog te vol.

Binnen het moderamen was best wel terughoudendheid omtrent het weer open gaan voor 30 personen.
Omdat eenieder maar 1 persoon thuis mag uitnodigen, is het een beetje raar om in de kerk met 30
personen te gaan zitten ondanks het verregaande protocol welke we steeds gehanteerd hebben. Daar
komt bij dat het virus momenteel veel besmettelijker is waardoor we meer risico lopen.

Alles overwegend heeft het moderamen besloten nog niet open te gaan. Hebben we perspectief? Ja. 
Op voorstel van Nico Paap willen we kijken of we met Paasmorgen weer open kunnen gaan. Wellicht



met meer dan 30 personen. Hoe mooi zou het zijn om op die zondag weer open te gaan, de klokken
weer kunnen luiden en de boodschap rondbazuinen. Er is dan ook meer gevaccineerd, het weer is
wellicht  gunstiger  en  in  de  persconferentie  liet  men  doorschemeren  dat  we  richting  Pasen  meer
versoepelingen tegemoet kunnen zien.

We hebben een weloverwogen,  maar  ik  denk zelf  ook een wijs  besluit  genomen.  Dus helaas,  de
boodschap blijft:  Houd vol, Houd moed en Houd elkaar vast. We zijn heel veel dank verschuldigd aan
het  team wat het  wekelijks mogelijk  maakt  de diensten op zondagmorgen mee  te beleven via  de
computer.  Met name wil ik hier, naast onze organisten en zangers, toch wel Wim en Mary Poot, Leen
Hokke, Teun Kramer en zeker niet in de laatste plaats Bart Starreveld noemen die hier veel tijd en
energie in stoppen. Heel veel dank. De dienst wordt wekelijks zo’n 120 keer aangeklikt om ernaar te
kijken. Heel fijn dat we dit kunnen blijven bieden.

Vriendelijke groet,
Bram van der Staaij

Veertigdagen- of Vastentijd: ‘Ik ben er voor jou’
De komende week vanaf zondag 21 maart besparen we voor Indonesië. Het thema van deze
week  is:  ‘De  hongerigen  eten  geven’.  Op  Java,  een  Indonesisch  eiland,  wonen  veel
boerengezinnen die nauwelijks rond kunnen komen. Met Kerk in Actie helpt de kerk hen om
een coöperatie  op te  zetten.  Hierdoor  zijn ze minder  afhankelijk  van tussenhandelaren en
krijgen zo een hogere prijs voor hun producten. Dan kunnen ze betere landbouwmaterialen
kopen.  Zo hebben  ze  meer  te  eten.  De  kerk  leert  hen  ook hoe  je  met  zo  min  mogelijk
chemicaliën goede landbouw bedrijft. Als Vastentip deze week wil ik toch weer vragen om
een dag geen vlees te eten. Pannenkoeken eten kan een feest zijn.

De week erna,  vanaf 28 maart,  de laatste  zondag in de Veertigdagen-of Vastentijd is  het
thema:  ‘De  vluchtelingen  helpen’:  dan  willen  we  besparen  voor  Vluchtelingenwerk
Vlaardingen. Het gaat om vluchtelingen die hier naar toekomen. Wanneer een vluchteling in
Nederland een verblijfsvergunning heeft, mag hij binnen 3 maanden een verzoek indienen om
zijn gezinsleden naar Nederland te laten komen. Wanneer dit gelukt is, koopt de vluchteling
tickets voor zijn familie en gebruikt daarmee in de meeste gevallen al zijn spaargeld of leent
hiervoor geld bij vrienden en familie. Zodra het gezin in Nederland is, moeten zij zich binnen
een paar dagen melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel (ligt in de buurt van Emmen). Dit
is een treinreis van ongeveer 4 uur en een treinticket kost voor volwassenen € 30,00. Tot 1
september 2020 had Vluchtelingenwerk in Ter Apel een budget om deze treintickets te kopen.
Zij stuurde dit naar onze locatie en dan gaven wij ze aan de cliënt. Er wordt gezocht naar een
mogelijkheid om de treinreis te vergoeden. Voor nu zou het mooi zijn als ons bespaarde geld
daarvoor gebruikt kan worden. Besparen we met elkaar voor een heleboel treinkaartjes?

Wat kan daar nou als Vastentip bij? Reizen doen we zelf nu nauwelijks, daar valt niet op te
besparen. Bedenk zelf iets, altijd goed. We hopen op een recordbedrag op de rekening van:
Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen en Maassluis NL04 INGB 0000 0233 25 of via
de QRcode  

Ook  is  het  nog  mogelijk  om  voor  de  laatste  Vastensoep  (27  maart)  op  te  geven  voor
donderdagavond 25 maart. Een goede en gezegende Veertigdagen- of Vastentijd gewenst.

Marian Verhagen



In Memoriam 

Op 23 februari is overleden Bea Plonia van Bree-Ouwenbroek in de leeftijd van 90 jaar. Sinds
29 april 2019 was zij weduwe van haar geliefde Arij van Bree. Zij woonden samen aan het
van  Heutszpark  22  en  later  verhuisden  zij  naar  Vaartland.  Arij  en  Bé  waren met  elkaar
verweven, zij  waren elkaars  grote liefde.  Zij  beleefden veel vreugde aan hun kinderen en
echtgenoten  en  in  het  bijzonder  aan  hun drie  kleinkinderen.  Ook speelden  de  familie  en
vrienden een grote rol in hun leven. 

Arij  en Bé waren een heel  leven samen  en  ze  genoten  er  van!  Altijd  ging Bé mee  naar
Noorwegen op zakenreis. Een fiere vrouw, charmant - zij zorgde goed voor anderen, maar
was ook heel verzorgd. En toen brak de moeilijke tijd aan dat zorgen ‘verzorgd worden’ werd.
Arij heeft tot aan het eind van zijn leven haar liefdevol begeleid. In het afgelopen jaar van
Corona, toen het bezoek in Vaartland drastisch is beperkt, heeft zij toch mooie momenten
beleefd, in het bijzonder toen haar kinderen en kleinkinderen er waren. Haar dochter Lies ging
met veel liefde drie keer in de week naar haar moeder. Het is niet in woorden uit te drukken
hoe blij Bé was met zoveel liefdevolle aandacht en goede zorg. Namens de familie gaat grote
dank uit naar de liefdevolle verzorging in Vaartland. Het is ook niet in woorden uit te drukken
hoe veel liefde Bé heeft willen en kunnen geven in haar leven. 

In de dienst van Woord en Gebed op 2 maart in de aula van begraafplaats Holy, hebben wij 1
Korintiërs 13 gelezen. Liefde is moeilijk te beschrijven, maar als je aan Bé denkt dan weet je
dat liefde bestaat uit ontelbaar veel kleine dingen. Liefde uit zich in vertrouwen dat wat de
toekomst  brengen  moge,  je  hemelse  Vader  je  leidt  naar  het  onbekende  land.   
Bé mag leven nu, in dat onbekende land, waar haar ziel is teruggekeerd tot de bron van leven
en liefde. Met liefde en respect, 

ds. Rianne Noordzij 

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.


