Kopij Onderweg 2 mei 2016 Wijkberichten Holy
Zondag 8 mei zal Ds. Erwin de Fouw bij ons voorgaan. In Het Zonnehuis is Mw.
Mieke Zoutendijk de voorganger. Alvast goede vieringen gewenst!
Bij komende zondag:
Deze 7e Zondag van Pasen wordt ook wel Wezenzondag genoemd. Deze naam is
ontstaan doordat men in de liturgie op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert
dat Jezus naar de hemel gegaan is (Hemelvaartsdag). Op de vijftigste dag viert men
Pinksteren waarmee men de uitstorting van de Heilige Geest gedenkt. Centraal staat
onder andere de tekst uit Johannes 14: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij
jullie terug.” Deze zondag ligt tussen de hemelvaart van Jezus en de komst van de
Heilige Geest. Vandaar de naam Wezenzondag. Aan deze dienst zal de
Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor medewerking verlenen én vieren we de Maaltijd
van de Heer.
Kring 70+ zou op 11 mei bij elkaar komen, maar vanwege de bustocht van de
Diaconie is dit verplaatst naar 18 mei. We praten dan over de betekenis van
Pinksteren en doen dat aan de hand van de Pinksteruitgave van Open Deur.
Van de predikant: Vorige week berichtte ik u dat wij in week 21 zouden verhuizen
naar onze nieuwe woning aan de Hoflaan. Helaas is dat alweer achterhaald. Door
het uitlopen van de werkzaamheden rond enkele aanpassingen aan het huis, zal dit
later worden. Ik zal in Onderweg melden wanneer de definitieve verhuisdatum is.
Ds. Erwin de Fouw
Zondag 15 mei, 1e Pinksterdag, zullen we een gezamenlijke viering hebben in de
Grote Kerk. In het Kerkcentrum is dan geen dienst! Voorgangers zijn Ds. Guus
Fröberg en Ds. Erwin de Fouw. Is de Grote Kerk voor u te ver, en wilt u toch deze
viering bijwonen? Dan gaan proberen vervoer voor u te regelen! Aanstaande zondag
zal er een intekenlijst liggen in de hal, waarop u kunt aangeven dat u vervoer naar de
Grote Kerk wil hebben. Mocht u er zondag niet zijn, mailt u dan even naar
andre.betsema@gmail.com of bel: 010-4356966.
Kinderkoor
Voor de viering van Pinksteren in de Grote Kerk zoeken we nog kinderen die mee
willen doen met het Kinderkoor. We repeteren de zaterdag 14 mei a.s. van 15:30 tot
18:30 uur in de Bethelkerk. En…. tussendoor eten we pannenkoeken!
Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan bij:
Ds. Erwin de Fouw, 06 20775145, erwindefouw@telfort.nl.
Graag tot 14 mei in de Bethelkerk!
Mededelingen Roemenië-Werkgroep
Zaterdag 7 mei a.s., zullen de containers weer klaar staan op de stoep van het
Kerkcentrum.
Papier en karton kunt u hier inleveren van 9.00 – 11.30 uur.
Opbrengst: van Irado hebben we nog geen nieuwe gegevens ontvangen.

Giften: we ontvingen een bedrag van € 5,- aan giften, bestemd voor Algemene
Zaken.
Onze hartelijke dank hiervoor.
De Roemenië-Werkgroep
Beleidsplan
Ons beleidsplan is inmiddels zes jaar oud. Tijd om te evalueren. Wat hebben we
bereikt en wat niet en wat betekent dit voor het werkplan van het komende jaar?
Graag komen we in contact met gemeenteleden die, vooralsnog één avond, mee
willen denken.
Wat gaan we doen?
Terugblikken (wat is er in de praktijk zichtbaar geworden van ons beleidsplan), maar
vooral ook vooruit kijken. Inmiddels is het rapport ‘In beweging’ van de algemene
kerkenraad (www.pknvlaardingen.nl) verschenen en ook de landelijke kerk
publiceerde een toekomstvisie ‘Kerk 2025: waar een woord is, is een weg’
(www.protestantsekerk.nl/kerk2025).
Waarin gaan we als wijkgemeente onze energie stoppen? Blijven we grotendeels
naar binnen gericht (en daar is heel veel werk te doen) of toch meer naar buiten,
naar de wijk en de samenleving? Gaan we ons (nog meer) bezig houden met
maatschappelijke vraagstukken: duurzaamheid, vluchtelingen, armoede?
U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen op
dinsdag 10 mei om 20.00 uur in het Kerkcentrum.
Iedereen is welkom waarbij we ook graag gemeenteleden ontmoeten die zich zeven
jaar geleden zo hebben ingespannen voor het beleidsplan.
In verband met de voorbereiding is het fijn als u zich even opgeeft via email:
chrjbos@gmail.com.
Chris Bos
Bezoek aan Srebrenica
Van 18 t/m 22 april hebben Theo, Rinus en ik een bezoek gebracht aan Srebrenica.
Het was weer een enorm inspirerende week! We hebben enkele mensen bezocht die
we financieel steunden met hun bedrijfjes. Zeer enthousiaste mensen. Fatima,
waarover ik schreef in de afgelopen wijkbrief, is zo iemand. Een zeer actieve vrouw,
die weet wat ze wil. De kas en grondmotor die wij met uw hulp gefinancierd hebben
voldoen geheel aan haar verwachting. Voor haar verbouwde groenten heeft ze al
afzetgebied. Ze gaat ook frambozen kweken, daar heeft ze ruimte genoeg voor. Dat
is meestal niet het probleem, want de meeste families in Bosnië hebben wel een stuk
grond. En vanaf het 2e jaar gaat ze haar lening terugbetalen. Van 3 van de 6
personen die we steunen, hebben we formulieren meegekregen, waarop vermeld
staat hoeveel ze al hebben terugbetaald van hun lening. Dus ‘ons systeem’ werkt
prima! De andere 3, die net begonnen zijn, gaan vanaf volgend jaar terugbetalen.
In die week hebben we ook de businessfair in Milici (een dorpje bij Srebrenica)
bezocht, op voortreffelijke wijze georganiseerd door Stichting "Udruzenje Prijatelji
Srebrenice" van Dragana Jovanovic. Zelfs de Nederlandse en Britse ambassadeur
waren hierbij aanwezig. Die beurs bestond uit twee onderdelen. Enerzijds
presenteerden 25 groepen van jongeren uit de 3e en 4e klas van het voorgezet
onderwijs allerlei producten/ideeën en anderzijds waren er 18 jongeren die hun
bedrijfsplannen presenteerden. Uit deze laatste groep hebben wij weer iemand
gekozen die we gaan steunen (met uw hulp?). We hadden al besloten om nu eens

iets anders te kiezen dan een “landbouwachtig” beroep. We waren over Milan Maric
erg enthousiast. Hij gaat een speelplaats opzetten voor kinderen van ongeveer 3-10
jaar. Deze speelplaats bestaat uit een binnen- en buitengedeelte. Tevens kunnen
hier consumpties worden genuttigd en verjaardagsfeesten worden georganiseerd. Hij
heeft een startkapitaal nodig van ongeveer € 1700,00. Als u hem wilt helpen kan dat
via een gift op onze bankrekening NL84 ABNA 0625 1508 56 t.n.v. Werkgroep
Vlaardingen Srebrenica.
Uiteraard hebben we ook wat andere dingen gedaan in die week, zoals b.v. een
bezoek aan het museum van het Memorial Center in Potocari. Dat ligt bij de
begraafplaats in Potocari. We werden rondgeleid door Hasan Hasanovic, een man
die tijdens het beleg in Srebrenica woonde en op 10 juli 1995, hij was toen 19 jaar,
met een hele grote groep mannen lopend (100km!) vluchtte richting Tuzla. Dit was
één dag voordat alle andere mannen werden afgevoerd. Hij heeft geluk gehad!
Hasan is nu curator van het museum in Potocari. Als u een indruk wilt krijgen van
alles m.b.t. tot de begraafplaats, dan is de website www.srebrenica360.com een
aanrader!
En heeft u vragen over onze activiteiten in Srebrenica, dan kunt u altijd bij mij terecht.
Telefonisch 010-4741668 of via hjstrik@gmail.com.
Hans Strik
IN MEMORIAM
Op 15 april is overleden op de leeftijd van 89 jaar Paula Hekkema-van Yperen.
Paula is opgegroeid in een muzikaal gezin. Muziek is altijd belangrijk voor haar
geweest.
In 1947 trouwde zij met Joop Hekkema. Samen met de 4 kinderen die ze kregen,
hadden ze vele gelukkige jaren. Ze gingen kamperen en hadden later een
vakantiehuisje in Doorn.
Paula was een zorgzame moeder. Altijd aandacht voor haar kinderen. Samen
genoten ze ook van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Als pianolerares gaf ze ook les aan huis. Ook zingen in een koor was heel belangrijk
voor haar.
De laatste jaren zagen we ze samen naar de kerk en later naar Vaartland gaan met
de scootmobiel.
Ze hoorde 2 maanden geleden dat ze ernstig ziek was. Dat aanvaarde ze en nam
bewust afscheid van iedereen. Zij was ook blij met de bloemen van de kerk.
Voor een goede verzorging is zij naar Hospice De Margriet verhuisd en daar is zij
uiteindelijk overleden.
Boven de kaart staat: “Wat Uw hand begon, zal U voleinden”.
Tijdens de begrafenis, op 21 april, spraken 3 generaties liefdevolle woorden over hun
moeder, oma en overgrootmoeder. Het geheel werd omlijst met klassieke
pianomuziek. Daarna werd ze naar haar laatste rustplaats gebracht en spraken we
hier het ‘Onze Vader’ uit.
Wij bidden om de kracht en nabijheid van de Ene voor hen die haar zo zullen missen.

