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Paastijd
Wij spelen met symbolen; daarin is vaak meer en dieper aan te geven en te zeggen dan met
woorden alleen. Na de veertig dagen voor Pasen kent ook de tijd ná Pasen een periode van
veertig dagen. In deze periode bereiden wij ons voor op het afscheid dat de opgestane Heer
van ons  nemen  zal:  tot  zijn  hemelvaart  tellen  wij  veertig  dagen.  Tien  dagen later  is  het
Pinksteren: na het afscheid van onze Heer is Hij in en door zijn Geest bij ons en zullen wij
leven als herschapen mensen. Pinksteren is de afsluiting en de voltooiing van de Paastijd: nu
is het aan ons te gaan in het voetspoor van Jezus, te leven zoals Hij, te tonen dat de nieuwe
schepping daadwerkelijk een feit is. Het is oorspronkelijk een oogstfeest: is door ons en aan
ons te ervaren dat wij de oogst van Pasen zijn? Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse
woord  dat  ‘Vijftigste’  betekent:  de  veertig  dagen  na  Pasen  plus  tien.  De  zondag  tussen
Hemelvaart en Pinksteren heet niet toevallig ‘Wezenzondag’, naar de belofte van Jezus dat
Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18); de andere naam van deze zondag is
‘Exaudi’ (‘Hoor’) vanuit Psalm 27: 7.

Ook de zondagen van de Paastijd dragen hun eigen namen met recht en reden en zo geven zij
ook iets  van  hun eigen karakter  weer.  De eerste  zondag  heet  ‘Quasimodo  geniti’  en  dat
betekent ‘als pasgeborenen’. Omdat dit dus de achtste dag van het paasfeest is en daarmee
ook de afsluiting ervan, heet deze zondag ook ‘Beloken Pasen’; dat zegt dat als het ware de
luiken nu voor het paasfeest gaan. Dit jaar was dat op 24 april. De tweede zondag na Pasen
heet ‘Misericordia Domini’, ‘Goedertierenheid van de Heer’ (Psalm 33: 5) en wordt ook wel
‘Goede-Herder-zondag’ genoemd (dit jaar 1 mei). De derde zondag na Pasen (nu 8 mei) heet
‘Jubilate’,  ‘Juicht’ (Psalm 66: 1); op 15 mei valt  zondag ‘Cantate’,  ‘Zingt’  (Psalm 98: 1),
gevolgd door zondag ‘Rogate’ (‘Bidt’). Zo gaan de stapstenen van het kerkelijk jaar door de
tijd gewoon door, als een houvast ook in een soms aangevochten tijd.

Op de komende twee zondagen zal ik de voorganger zijn in de Rehobothkerk en wij volgen
sinds de Paasmorgen nu een aantal weken het Evangelie naar Johannes. Op ‘Jubilate’ (8 mei)
wordt ons juichen extra feestelijk ondersteund door de aanwezigheid van Jun in de dienst. Wij
hopen op fijne en gezegende diensten!

In het Musée d’ Art et d’ Histoire in Geneve bevindt zich een schilderij van de Zuid-Duitse
Konrad Witz (1400/1410 – 1446) met de vangst van de 153 vissen, nadat de leerlingen het
bevel van de Opgestane hebben opgevolgd hun net over de andere boeg te gooien (Johannes
21).



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

In memoriam Corrie van der Kooij
Op de woensdagmorgen van 6 april  2022 overleed  Corrie  van der  Kooij,  echtgenote  van
Jochem, moeder van Marjolein & Gerard en Bastiaan & Heleen en oma van Lieke, op de
leeftijd van 72 jaar. Corrie heeft veel betekend voor de kerk. Ze heeft veel gewerkt in de
Soenda, meegeholpen met de activiteiten daar, de bloemstukken gemaakt met Kerst en andere
feestdagen, ze zorgde voor de kalligrafie. Ze was contactdame in de wijk en ze maakte wat
moois  van  de  bezoeken.  Meer  dan  dertig  jaar  heeft  ze  meegedaan  in  het  Jeugdwerk  en
kampen begeleid. Ze was nog niet uitgepraat met mensen om haar heen. Betrokkenheid bij
mensen en activiteiten kenmerkte haar, zij het op haar eigen stille manier.

We hebben als geloofsgemeenschap van de Rehobothkerk afscheid genomen van Corrie in
een dienst op dinsdag 12 april en daarna op de begraafplaats Emaus. Psalm 139 speelde de
hoofdrol  in  de  dienst.  Speciaal  de  woorden  daaruit  dat  je  altijd  kunt  rekenen  op  Gods
bescherming.  En dat juist  die  zekerheid wankelt  als  je een stap moet  zetten waar je voor
terugdeinst. Voor de nabestaanden betekent het afscheid moeten nemen van iemand van wie
je houdt. Aan alle wortels van iedereen wordt dan getrokken. De enige zekerheid en troost die
je  dan  overhoudt  is  dat  je  toebehoort  aan  Christus.  Die  rust  hebben  we  als
geloofsgemeenschap gezocht in de afscheidsdienst.

De witte steen met de naam van Corrie hebben we gelegd in de kring rond de Paaskaars. We
hebben Lied 961 gezongen, omdat we geloven dat niemand voor zichzelf leeft of ook sterft. 

Bart Starreveld
Je land is je leven
Langs  deze  weg wil  ik  iedereen  bedanken die  heeft  bijgedragen,  geholpen  of  anderszins
meegedaan heeft  met  de Vastenactie  in  de Veertigdagentijd aan het project:  Je land is  je
leven. We hadden een succesvolle Vastensoep op 6 vrijdagavonden en we hadden iedere keer
een leuk bedrag opgehaald. Dit bedrag was met elkaar € 494,90 en dan kunnen mensen ook
nog via het rekeningnummer gedoneerd hebben. Ook de potten waarin de zakjes hingen (mooi
gemaakt hè?), die na de kerkdiensten klaarstonden om het (be)spaarde geld in te doen, zijn
niet  vergeten.  Daar  telden  we  €  458,48  en  ook  daar  kunnen  mensen  ook  nog  via  het
rekeningnummer geld overgemaakt hebben. Totaal is er in onze wijk in ieder geval € 953,38
geteld.  Het  is  een  mooi  bedrag,  maar  via  de  rekening  komt  ook  nog  geld  binnen.  Het
voorlopige totaal van heel Vlaardingen is ruim € 4000. Hoe mooi is dat. Een derde daarvan
gaat naar ons plaatselijke project, de Elementen,  de nachtopvang voor dak- en thuislozen.
Nogmaals heel hartelijk bedankt hiervoor.

Marian Verhagen

Wijkdiaconie
Het heeft even geduurd eer de overdracht geregeld is. Maar nu alles geregeld is, kan ik weer
de giften verantwoorden. Over de maand maart en nog 2 eerdere ontvangsten. In januari is er
nog € 10,00 via  Riet  Elmendorp  ontvangen.  In februari  heb ik  via  de  bank nog 10 euro
ontvangen voor de algemene rekening. De bloemengroetbussen brachten in maart € 55,00 op.
Via Hannie Baauw heb ik € 10,00 ontvangen. Via de bank zijn de volgende bedragen binnen
gekomen: € 25,00 en € 10,00 voor de bloemengroet, via Joop Immerzeel € 12,50 en tot slot 3



giften voor de algemene rekening t.w. € 20,00, € 10,00 en € 250,00. Het zijn weer mooie
bedragen waar we als diaconie heel blij van worden. Alle gevers en geefsters heel hartelijk
dank. Met een hartelijke groet,

Arie Noordhoek, penningmeester
Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05 

t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

InterKerkelijke Jongeren Dag
Mogelijk  weten  we  het  nog,  er  was  voor  Coronatijd  een  aantal  keer  Nacht  zonder  Dak
georganiseerd  voor  de  Jeugd  van  verschillende  kerken,  maar  op  ONS  kerkplein.  Iets
dergelijks gaat 14 mei ook weer gebeuren, maar dan zonder de nacht slapen. Ook is deze
InterKerkelijke  Jongeren  Dag om een  goed doel  te  ondersteunen,  namelijk  Antipesto.  Er
werken 4 kerken mee, behalve Centrum-West, Ambacht-Oost, Grote Kerk en de Kerk van de
Nazarener. Er is een middagprogramma voor de jeugd van 10 tot 18 jaar. Boven de 12 jaar
fietsen ze van deelnemende kerk naar een andere deelnemende kerk, doen daar een activiteit,
leuke dingen waar ze elkaar, van verschillende kerken, ontmoeten en leren kennen. Zo gaan
ze ’s middags 3 of 4 kerken langs. De jeugd onder de 12 jaar blijft in de Rehobothkerk en
kunnen spelletjes doen. Daarna is er na het gezamenlijk eten een vrolijk avondprogramma met
muziek en spel. Ze kunnen zich aanmelden voor de hele middag en avond of alleen de middag
of allen de avond. 

Voor wat betreft het eten, het zou heel leuk zijn als er gemeenteleden een pan soep of pasta of
ander eten komen brengen, zodat er verschillend eten is en zodat ook ouderen zich betrokken
kunnen voelen bij deze activiteit. Hopelijk kunnen we via de Nieuwsbrief nog wat meer info
hierover  geven.  Zie  ook  voor  meer  info  en  aanmelden  de  website
www.jongerendagvlaardingen.nl of  www.antipesto.nl. Wilt  u eten maken of op een andere
manier bijdragen, neem dan met mij contact op.

Marian Verhagen
tel. 0620379649 of 0102239019 

of via e-mail: marian.verhagen@post.com

Dank
Ter  gelegenheid  van  mijn  negentigste  verjaardag  kreeg  ik  onlangs  de  bloemen  uit  de
eredienst. Dit heb ik zeer gewaardeerd, evenals de vele kaarten van gemeenteleden. Ondanks
het  feit  dat  ik  niet  meer  in  de  kerk  kan komen  voel  ik  me  nog steeds  betrokken  bij  de
wijkgemeente. Hartelijk dank! 

Daisy de Graaf-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.
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