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Veertigdagentijd
Zoals wel eerder geschreven en genoemd: de zondagen in de Veertigdagentijd dragen eigen
namen. Twee zondagen hebben wij al gehad: ‘Invocabit”, ‘Roept hij Mij aan’ (Psalm 91: 15)
en zondag ‘Reminiscere’, ‘Gedenk uw barmhartigheid’ (Psalm 25: 9). Aanstaande zondag is
zondag ‘Oculi’, ‘Mijn ogen zijn op de Heer’ (Psalm 25: 15). Die wordt weer gevolgd door
zondag  ‘Laetare’,  ‘Verheug  u,  Jeruzalem’  (Jesaja  66:  10),  de  middelste  zondag  van  de
Veertigdagentijd, waar door het paars al iets van het lichtende en stralende wit heen schemert.
De namen zijn bij bijna alle zondagen ontleend aan het woord – in het Latijn – van de psalm
die bij die zondag hoort, als een thematiek die ook in de lezingen van die zondag terugkomt.
Zo helpt het ons nog meer bewust deze tijd van het kerkelijk jaar in ons geloof te beleven. De
laatste twee zondagen, die ook wel de ‘passiezondagen’ worden genoemd, zijn na ‘Laetare’ de
zondagen ‘Judica’,  ‘Doe mij  recht’  (Psalm 43: 1) en ‘Palmarum’,  ‘Palmzondag’.  Met die
laatste begint ook de ‘Stille Week’ direct vooraf aan Pasen. Steeds indrukwekkend die periode
van  het  kerkelijk  jaar:  tijd  van  inkeer  bij  het  volgen  van  onze  Heer  naar  zijn  kruis  en
opstanding.

In de kerkdienst van komende zondag, 20 maart, zal ik weer voorgaan. De Schrift openen wij
dan bij Exodus 6 : 2 – 8 en Lucas 13 : 1 – 9. In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt zich
een prent van Jan Luyken (1649 – 1712) met de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom,
die in de Lucaslezing aan de orde komt. 



Op 27 maart gaat ds. K. Blei voor, die in ons midden natuurlijk heel bekend en vertrouwd is.
Wij hopen op goede en gezegende diensten!

Avondgebeden
De avondgebeden,  die  onze  wijk  samen  met  de  wijkgemeente  Grote  Kerk,  in  deze  tijd
organiseert, gaan natuurlijk op elke woensdagavond gewoon verder. Alleen met de plek waar
zij gehouden worden, moeten we even alert zijn: op woensdag 23 maart is het avondgebed in
de Grote Kerk en op woensdag 30 maart zal het in de Rehobothkerk zijn. Vanuit de Grote
Kerk kunt u het avondgebed bijwonen via www.kerkomroep.nl en vanuit de Rehobothkerk is
er een verbinding via livestream. Voor de livestream vanuit de Rehobothkerk kunt u in de
nieuwsbrief  terecht,  die  zovelen  in  onze  wijk  per  e-mail  ontvangen,  en  anders  via  onze
website www.centrumwest.nl en dan aanklikken onder het kopje ‘kerkdiensten’.

Persoonlijk
Dit jaar hoop ik op 27 maart 65 te worden (klinkt mij al erg oud in de oren…, maar het zal
toch wel net zo gaan voelen als 64…). Vriendin/partner Adri Korver en ik voelen het beiden
exact hetzelfde aan: ook nu ik alweer vijfenhalf jaar de wijkpredikant van onze wijk ben,
ervaren wij een groot en groots vertrouwen en omringt u ons met zoveel hartelijkheid! Op een
of andere manier willen we zo graag uitdrukken dat dit ons heel sterk raakt. Dat is gelukkig
nu ook weer voluit mogelijk nu de coronabeperkingen bijna geheel zijn opgeheven (al blijven
we voorzichtig…).

Wij nodigen de gemeenteleden van Centrum-West dus van harte uit deze dag mee te vieren.
Van harte welkom op zondag 27 maart in de Rehobothkerk! Vanaf 15.00 uur is er koffie of
thee met iets lekkers en aansluitend – vanaf zo 16.15 uur? – een glas wijn of vruchtensap en
een bijbehorende knabbel. Alles in de grote zaal en dat tot 17.30 uur.

Dan een punt wat ik altijd wat moeilijk vind om aan te snijden: neem alstublieft alleen uw
vriendschap en genegenheid mee. We hebben écht alles al en moeten eerder (op)ruimen dan
verzamelen. Wijn (of sterker) drinken we vrijwel niet en het huis aan de Zeelandlaan is al
meer  dan  ruim  voorzien  van  planten  en  boeken…  Mocht  u  nou  toch  dit  geschenk  van
vriendschap en genegenheid te magertjes vinden, dan ben ik zo heel vrijmoedig om een klein
doosje neer te zetten in de zaal van de Rehobothkerk voor een heel bescheiden bijdrage. De
inhoud van dit doosje zouden wij dan graag doorgeven aan hen, die ongeveer niets hebben of
alles  zijn  kwijtgeraakt.  Zoals  iedereen  zijn  ook  wij  uiterst  geschokt  door  de  oorlog  in
Oekraïne, temeer toen wij een uitzending op TV zagen, waar de zorg voor ouderloze kinderen
in dat land aan de orde was. Wij begrepen dat een groep van deze kinderen uit oorlogsgebied
naar Nederland geëvacueerd was. De stichting ‘Breath care for kids’ is al jarenlang actief in
de  zorg  voor  kinderen  zonder  ouders  in  het  oosten  van  Europa.  De  bekende  Oekraïens-
Nederlandse  voetballer  Evgeniy  Levchenko  is  een  van  de  bestuursleden  en  nu  ook
ambassadeur van dit werk. Natuurlijk geen enkel negatief geluid over bank 555, maar Adri en
ik  keken  naar  heel  concreet  en  naar  kleinschaligheid  en  stellen  van  harte  de  Oekraïense
ouderloze kinderen even centraal bij alle dreiging en aantasting van hun vertrouwde leven.
‘Breath care for kids’ is een ANBI-erkende stichting en heeft ook vaker samengewerkt met de
misschien veel meer bekende ‘Wilde Ganzen’, een organisatie die mij weer heel vertrouwd is
met acties in Tsjechië zo’n dertig jaar geleden. Misschien een klein gebaar op wat voor ons
een dag om te vieren is.

Samen een feestelijke dag met dankbaarheid en warmte! 

http://www.centrumwest.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Ten slotte
Heel graag weer een tot ziens of een telefonisch tot horens en een hartelijke en warme groet
aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Veertigdagen- of Vastentijd
We gaan weer verder  met  ons project:  Je land is  je leven.  Nog meer  informatie  over  dit
project is in deze Onderweg te vinden.

We hebben al twee keer vastensoep gegeten in de grote zaal van de Rehobothkerk. De eerste
keer, 4 maart,  aten we Oostenrijkse bonensoep en champignonsoep. Beide erg lekker.  We
(be)spaarden met elkaar € 77,10 een mooi bedrag voor 15 deelnemers. De week erop aten we
met 26 personen minestronesoep en wortel/kippensoep, beide heerlijk gevulde soepen. Toen
(be)spaarden  we  €  113,40.  Dat  gaat  goed,  zeg.  Kom ook  eens  mee  eten.  We  lopen  op
vrijdagavond om 6 uur naar binnen, eten om kwart over 6 en zijn om 7 uur klaar. Neem eigen
mok en lepel mee.

Ook in de kerk stonden bij de ingangen potten om uw (be)spaarde geld in te doen en de eerste 
zondag hadden we € 55,00 en de tweede zelfs € 118,40. Als we zo doorgaan komen we op een
heel mooi bedrag voor al die mensen die om welke reden hun land moesten afstaan en daar 
geen of nauwelijks vergoeding voor kregen.

Het mooie 40dagenboekje vertelt ons mooie verhalen van mensen die we denken te kennen,
maar die hierin een verrassend stukje schreven. Ook is er een vastenkalender uitgedeeld, of
anders  ligt  er  misschien  nog wel  één  op  de  boekentafel.  Hieruit  wil  ik  de  volgende tips
doorgeven voor de eerstkomende week: neem de tijd om iets leuks te doen met een dierbare,
maar dat mag, wat mij betreft ook met iemand zijn die je (nog) niet zo goed kent. En de
tweede tip kan zijn: pak, in plaats van de auto de fiets, openbaar vervoer of de benenwagen.
Veel succes de komende weken gewenst en laten we blijven bidden voor de zieken om ons
heen en voor de mensen in oorlog en die op de vlucht zijn. Goede Veertigdagen- of Vastentijd
gewenst!

Marian Verhagen tel. 0620379649 
of via e-mail marian.verhagen@post.com  

Koffie en oud papier
Vanuit de wijkdiaconie kwam het verzoek om de koffieochtenden tijdens het inzamelen van
het oud papier te hervatten. In ieder geval tot de zomervakantie gaan we dat doen. Dus, de 3e
zaterdag van de maand staat de koffie klaar in de benedenzaal, van 0.900 uur tot 11.30 uur.
Hartelijke groet en tot ziens,

Truus van der Vlis
Adri van Vliet

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West EXTRA
Zoals bekend fungeert de Rehobothkerk sinds een paar maanden doordeweeks als testlocatie
van de GGD. Echter, wat men zich bij aanvang van de afspraken hierover niet realiseerde, is,
dat het Meldpunt gedurende de hele dag, ook in het weekend, gebeld wordt door mensen die
info  vragen  over  openingstijden,  uitslagen  et  cetera. De  GGD-lijnen  zijn  vaak  moeilijk
bereikbaar, waarna men via de website van de kerk het bekende nummer van het CTM belt.
De zes medewerkers hebben er niet veel problemen mee, maar hopen dat gemeenteleden, die



niet direct gehoor krijgen, een duidelijk bericht willen achterlaten of nogmaals terugbellen,
het liefst in de avonduren.

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.


