
Wijkberichtem maandag 17 oktober 2022

Erediensten:
A.s. zondag zal dhr. Co Elshout uit Rotterdam onze voorganger zijn.
Zondag 30 oktober gaat ds. Nico Paap  voor.
We wensen elkaar Goede en Gezegende diensten.

Lenie de Boer-Keijzer
Gebruik Rehobothkerk:
Beste gemeenteleden,
Zoals jullie weten zullen wij als wijkgemeente de Rehobothkerk gaan delen met 
wijkgemeente Grote Kerk. De afgelopen maanden hebben de moderamina van beide 
wijkgemeenten kennis gemaakt en zijn de eerste afspraken gemaakt om samen op een goede 
manier gebruik te maken van het gebouw. De wijkkerkraden zijn daarom blij om mede te 
kunnen delen dat vanaf zondag 18 december 2022 de samenwerking zal starten. Er is bewust 
gekozen om bij deze samenwerking niet de wijkgemeenten en activiteiten direct te 
vermengen. 

Vanaf zondag 18 december zullen daarom twee ochtenddiensten plaatsvinden in de 
Rehobothkerk. Wijkgemeente Centrum West zal starten om 09:30 uur en wijkgemeente Grote
Kerk zal starten om 11:00 uur. Dit zijn vaste starttijden, zonder ruiling om de zoveel weken. 
Voor bijzondere diensten zullen nog nadere afspraken gemaakt worden. Wijkgemeente Grote 
Kerk zal op zondag ook om 17:00 uur een middagdienst organiseren.

Naast de kerkdiensten zal op allerlei vlakken worden samengewerkt zoals de kosters, techniek
en allerlei vrijwilligerstaken in en rondom het kerkgebouw. De eerste periode zal het 
misschien nog wennen zijn maar beide wijkkerkraden kijken uit naar deze samenwerking en 
gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet. Mocht je vragen of opmerkingen hebben 
schroom dan niet om contact op te nemen met je wijkkerkenraad.

Lenie de Boer-Keijzer
Kerkklokken (2)
In Hoogmade werd ook een oude traditie in ere hersteld of nieuw opgepakt: tijdens het Onze
Vader wordt er ook geluid. Hier klinkt de stem om allen op te roepen mee in te stemmen met
het gebed dat onze Heer ons zelf geleerd heeft. Dat geldt allen die niet naar de kerk kunnen
komen én allen die geen woorden meer hebben om te bidden, die zo verbonden worden met
de biddende gemeente die in hun plaats bidt en die bidt voor heel de wereld. Het luiden van de
klok tijdens het Onze Vader onderstreept in de kerk het gebed van hen die daar zijn: het is
indrukwekkend. Hoe het werkt voor mensen buiten het kerkgebouw kan ik alleen vertellen uit
eigen ervaring: in mijn eerste gemeente Almelo,  waar mijn wijkkerk De Klokkenbelt  ook
luidde tijdens het Onze Vader, hoorde ik regelmatig van ernstig zieken thuis of van mensen
die een blokkade voelden om naar de kerk te gaan: ‘Wij voelen ons dan toch zo sterk deel van
de gemeente, want wij bidden op datzelfde moment ook het Onze Vader mee.’ Precies zo heb
ik het zelf eens ervaren toen ik op een ‘wisselzondag’ (alle predikanten schoven dan twee keer
per jaar een wijkkerk op om voor te gaan) in een kerk in Almelo-zuid moest voorgaan die om
9.30 uur begon. Na de dienst terugfietsend naar mijn huis in mijn wijk in Almelo-noord, reed
ik even na 11.00 uur langs  mijn  eigen kerk (die  begon altijd  om 10.00 uur);  daar  op de
Vriezenveenseweg begon ineens de klok te luiden en al langsfietsend bad ik het Onze Vader
mee: misschien was dat wel een van de momenten van de sterkste verbondenheid met ‘mijn’
wijkgemeente…!  Zo  kan  er  een  intense  band  gevoeld  worden,  ook  al  wonen  er  veel
gemeenteleden buiten gehoorafstand van de luidende kerkklok! Het is ook eerlijk er die kleine



technische beperking bij vermelden die er ook bij was/is: het torenuurwerk slaat om 11.00 uur
de bijbehorende elf slagen; er kan niet geluid worden op dat moment omdat dit het uurwerk
dan ernstig zou beschadigen.

De toren van De Klokkenbelt in Almelo

Tenslotte  is  er  nog één gebruik van de  kerkklok dat  ik  niet  vermeld  heb,  misschien  wel
vanwege de heidense oorsprong – laat  de christelijke kerk zich niets  verbeelden! –,  maar
volledigheidshalve  hoort  het  wel  thuis  in  een  stuk  over  klokluiden.  Toen  ik  vanaf  mijn
dertiende in Friesland kwam te wonen, was daar in meerdere dorpen het gebruik (nog?) in ere
dat bij een begrafenis na het verlaten van de kerk eerst driemaal rond de kerk gelopen werd –
het  kerkhof  lag  rondom  het  kerkgebouw  –  voordat  bij  het  graf  stilgehouden  werd.  De
kerkklok luidde al die tijd. De oorsprong bleek in de opvatting dat zo boze en kwade geesten
in verwarring werden gebracht  en verdreven,  opdat de dode ongestoord rusten kon. Later
werd dit gebruik wel teruggebracht tot één rondgang om de kerk of werden de drie ronden
hertaald  naar  Vader,  Zoon  en  Heilige  Geest.  Niets  om  van  te  schrikken  overigens:  het
christendom  heeft  heel  wat  meer  gebruiken  geheiligd  van  een  bepaald  niet-christelijke
oorsprong.

Een wat uitvoeriger citaat moge dit schrijfwerk afsluiten. Eén van mijn leermeesters was de
kerkmusicus  Frits  Mehrtens  (1922 –  1975).  In  1960 (alweer)  schreef  hij  zijn  nog  steeds
magistrale  boekje  ‘Kerk  en  Muziek’.  Op een  van de  laatste  bladzijden:  ‘Er  worden veel
kerkgebouwen gebouwd met een ‘losse toren’. Aan de modellen is reeds te zien, dat er van
klokketouwen geen  sprak  kan  zijn.  Wanneer  men  daarnaar  vraagt,  is  menige  architect
verwonderd: dat gaat toch elektrisch!  Klokken zijn muziekinstrumenten. Muziekinstrumenten
worden niet elektrisch bediend. Trouwens wat stelt dat nu voor? Een koster, die een knop
omdraait en vervolgens stoelen gaat rechtzetten, daarna draait hij weer en ’t houdt op. U moet
eens  luisteren  naar  het  verschil  tussen  een  met  de  handgetrokken  en  een  elektrisch
aangedreven klok. Met de hand getrokken doet de klok leven, niet alle slagen zijn gelijk;
elektrisch  luiden  hoort  bij  hersenspoeling!  Ik  ga  geen  lans  breken  voor  die  koster  in



Zwitserland,  die  onder  het  klokkentouw staande,  eerst  zijn  pet  afdeed,  een  gebed  zei  en
vervolgens met ontbloot hoofd begon te luiden. Of ja, ik wil er eigenlijk toch wel graag een
lans voor breken!’

ds. Nico Paap

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.


