Wijkberichten maandag 29 maart 2021
Pasen: hoe vieren wij dat in 2021?
Wij hadden het zo gehoopt en naar uitgezien: op de Paasmorgen de Rehobothkerk weer open,
al zou het met 30 kerkgangers zijn – en heel misschien met nog eens 30 kerkgangers ’s
middags dezelfde dienst –, maar het is onmogelijk. De besmettingscijfers van corona schieten
omhoog, de ziekenhuisopnames nemen toe, het is onveilig en daarmee dus ook onverstandig.
De wijkkerkenraad nam het enige wijze besluit dat te nemen was: wij zullen moeten wachten
totdat corona zover bedwongen is dat kerkdiensten met kerkgangers weer verantwoord zijn.
Wij zouden ons immers niet graag rekenen onder de kerkgemeenschappen die alle
coronaregels naast zich neerleggen en onbeperkt in getal samenkomen en zeker niet bij die
kerkgemeenschappen waar ook al geweld gebruikt is tegen hen die daartegen protesteerden of
verslag van wilden doen. Dán ben je de naam van christelijke kerk onwaardig!
Maar we vieren dit jaar het bevrijdingsverhaal van Israël uit de doodsslavernij en het sterven
en verrijzen van onze Heer wél, zij het ook dit jaar opnieuw in kleine en beperkte kring, zij
het gesteund door beeldverbinding met de kerk waar de dienst is opgenomen. Nadat Israël uit
Egypte was weggeleid en door de zee was gegaan, lag de woestijnreis voor hen; nadat Jezus’
leerlingen het getuigenis van zijn opstanding verder droegen, kwam de geschiedenis van het
christendom, al te vaak ook een reis door de woestenij. Maar er is gegaan: vanwege het
visioen van het Beloofde Land en het Koninkrijk Gods. Dit jaar misschien wel een passende
vergelijking: wij gaan op onze beurt na Pasen verder op de woestijnreis, die aan het begin van
de Veertigdagentijd eigenlijk al begonnen was…
De dienst van Paasmorgen begint met het licht: wij ontsteken allereerst de paaskaars, het
beeld voor onze gestorven en opgestane Heer; in en door Hem heeft het donker van de dood
niet langer het laatste woord over ons bestaan, de woestijnreis komt uit in het land van
beloften, het nieuwe herschapen leven! Wij worden nieuw-geborenen. Dat is de naam van de
zondag na Pasen, ‘Quasimodo geniti’, ‘als nieuw-geborenen’. Zo vervolgen wij op de weg
van ons leven, ook met alle aanvechting daarin van inperkingen en vereenzaaming. Zo kan ik
Pasen vieren in 2021. En doe dat zonder alle fijne persoonlijke ontmoetingen wél in sterke
verbondenheid met u allemaal: met en ondanks alles: gezegend Paasfeest: de Heer ís wáárlijk
opgestaan!

‘Meester van het altaar van Třeboň, de Opstanding, ca. 1380 , Nationaal Museum Praag
Ik proef Pasen in het gedicht ‘de Paastuin’ van Sytze de Vries, waar de beeldtaal over zichzelf
heen tuimelt:
In de Paastuin bloeien bloemen
in een taal die zich verstaat
met de kleuren van de liefde
en het licht in vol ornaat.
In dit hartje van de schepping
zingt het wie de tuinman is:
lelie in een kroon van dorens,
roos in woeste wildernis.
Als een parel glanst het zilver
van het kruidje-roer-mij-niet,
schoongewassen door haar tranen,
als gedoopt in haar verdriet.
Want zij heeft haar naam vernomen
van haar vriend, de ereprijs,
Hij zal al haar tranen drogen,
sleutelbloem van ’t paradijs.

Hoor hoe de viooltjes spelen
dat het altijd lente was.
Opgefleurd met regenbogen
zingt het door het groene gras,
fluit het kruid in klare tonen:
leve hoog de ereprijs!
Hij, het zaad van louter liefde,
ridderspoor naar ’t paradijs!
In de Paastuin bloeit het hooglied
van verlangen, bloemtapijt:
dat Gods kleur bewaart en uitgroeit
hemelsbreed en aardewijd.
Ten slotte
Het is Pasen, de schepping bloeit weer open ten leven: dat betekent wat, dat heeft
consequenties: van volhouden, moed houden en elkaar vasthouden! 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!
Blijft u ook mij gerust opbellen 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 22.00 uur ook thuis.
Gezegend Paasfeest, ook namens partner/vriendin Adri Korver en allerbeste wensen en
hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Het is Pasen!
Het opstandingsfeest van onze Heer
Veertigdagen-

of Vastentijd: ‘Ik ben er voor jou’, dat is voorbij! Wat overigens niet wil zeggen
dat we er nu niet meer voor jou, u of jullie hoeven te zijn. Laten we dit van deze tijd
meenemen, LATEN WE ER VOOR ELKAAR ZIJN! ALTIJD en ELKE DAG! We hebben
een bijzondere tijd achter de rug. Mede door Corona, geen kerkdiensten, afstand houden,
testen als je je niet lekker voelt. Maar er waren lichtpuntjes! Een groepje mensen deed toch
mee met de Veertigdagen- of Vastentijd en wilden besparen voor al die doelen die we ook
deze keer weer hadden en ze wilden met elkaar en toch ook zonder elkaar 1 keer per week
soep eten en stil staan bij al die mensen die het zoveel minder hebben dan wij en die wel een
steun in de rug kunnen gebruiken. We gebruikten daarbij de zeven werken van
Barmhartigheid. In vogelvlucht: De zieken bezoeken in Moldavië, de dorstigen te drinken
geven in Nederland, dat gaat meer over dorst hebben naar Levend Water, de vreemdeling
onderdak geven in Libanon, de naakten kleden, vooral de kinderen, die in Nederland in
armoede leven, de hongerigen te eten geven in Indonesië en dan hadden wij de vluchtelingen
helpen in deze regio. Dat waren er 6. Dat bespaarde geld komt goed terecht en dan kijken we
ook nog om naar de mensen in Zuid Afrika, tegen wie we als laatste ‘Werk van
Barmhartigheid’ zeggen: ‘Ik ben er voor jou’. In Zuid-Afrika worden kansarme kinderen
geholpen met huiswerk en nog meer met persoonlijke groei.
Zo met elkaar hebben we toch weer flink bespaard. Er was iemand die het gezamenlijk koffie
drinken zo miste, dat het koffiegeld elke week opzij werd gezet voor de Vastenactie en daaruit

kwam het mooie bedrag van € 22,35. Zo’n 20 doosjes zijn uitgedeeld en een aantal
ingeleverd, hartelijk dank daarvoor. Er komen nog een doosjes met inhoud. Daarnaast hebben
mensen geld overgemaakt en dat kan nog steeds op de rekening van de Dekenale Vastenactie
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis NL04 INGB 0000 0233 25 of via de QRcode

Zo gauw als alle bedragen geteld zijn, zal ik doorgeven voor hoeveel euro’s wij, in
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam bespaard hebben. Hartelijk bedankt daarvoor. Ook wil
ik iedereen die meedeed aan de Vastensoep bedanken, de kooksterren, de rondbrengers en alle
deelnemers, voor alle inspanningen die hiervoor nodig waren. Voor nu wensen we elkaar

GEZEGENDE PAASDAGEN.
Marian Verhagen.
Wijkkas
In de maand maart werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de
bankrekening werd een gift ontvangen van € 10. De violenactie heeft voor de wijkkas een
bedrag opgeleverd van € 180 met dank aan Mary en Wim Poot. De opbrengst van het oud
papier van de maand februari bedroeg € 143,35 (2,44 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om
uw oud papier in te leveren is in het weekend van 16 en 17 april aanstaande. Alle gevers,
deelnemers aan de violenactie en medewerkers van het oud papier weer heel hartelijk
bedankt. Een hartelijke groet,
Paul Faas
wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928
Wijkdiaconie
De kerk is nog steeds gesloten maar gelukkig weet u de penningmeester van onze
wijkdiaconie wel te vinden! Dat blijkt maar weer uit de enveloppen met kontanten die ik
steeds van u binnen krijg. Gaat u er even voor zitten want ik heb een flinke opsomming!
Vanaf januari t/m 27 maart noem ik u eerst de kontante bedragen: voor de
bloemengroeten: via Ger van Embden € 10,00, Nel Romers 2x € 10,00, 1x € 11,00, 1x €
20,00, 1x € 15,00. Via Hannie Baauw € 20,00; via Joke de Zwart € 20,00, € 10,00 en €
10,10 en via Nel Kleywegt € 10,00. Dat is een mooie opsomming! Voor de CD's van de
kerkdienst ontving Ger van Embden € 10,00 en Nel Romers € 50,00. Verdere kontante
giften waren: € 10,00 via Korrie Hahn en Joke de Zwart € 70,00. Joke kreeg ook een
zakje met losse munten! Het was even tellen (leuk!), maar we kwamen tot € 10,35.

Ook op de bankrekening waren er giften: Achtereenvolgens in januari € 150,00, €
100,00, € 15,00, € 50,00, € 30,00, € 20,00, in februari € 10,00, € 50,00, € 25,00 en in
maart 2x € 20,00.
Marian Verhagen telde in de bloemengroetbussen € 30,00 en ook ds. Paap ontving €
10,00 voor de bloemen. Voor de Vastenactie werd naar onze bankrekening € 10,00
overgemaakt. Dit bedrag zal ik doorbetalen.
U begrijpt dat de wijkdiaconie blij is met al deze gulle gaven. Hartelijk dank hiervoor.
Een hartelijke groet,
Riet Elmendorp, penningmeester
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen
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.

