
KOPIJ ONDERWEG 20 JUNI 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY 

 
Aanstaande zondag zal Ds. Erwin de Fouw om 10:00 uur bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum. Zelf schrijft hij een korte vooruitblik op deze dienst. In Het Zonnehuis 
zal Ds. Peterjan van der Wal de viering verzorgen. Aanvang van deze dienst is om 
10:15 uur. U bent van harte welkom! En alvast goede vieringen gewenst! 
 
André Betsema 

 
Vooruitblik 
Op zondag 26 juni staan Numeri 21: 4 - 9 en Lucas 9: 51 - 62 op het rooster. 
In Numeri lezen we het merkwaardige en ook huiveringwekkende verhaal over de 
slangenplaag en de koperen slang die redding brengt. God is hier degene die zowel 
straf als genezing zendt. Kunnen wij die twee aspecten bij elkaar brengen? Voor 
welke vragen stelt dit verhaal ons geloof?  
Bij Lucas horen we dat Jezus niet welkom is in een Samaritaans dorp, omdat hij op 
weg is naar Jeruzalem en dus op een andere manier naar God zoekt dan de 
Samaritanen.  De impuls van de leerlingen om Gods toorn over de Samaritanen af te 
roepen wijst hij streng van de hand. De weg van de Mensenzoon is een andere dan 
die van woede en geweld. Jezus heeft geen echte plek waar hij rusten kan en ook 
van wie hem volgen wil, wordt gevraagd zich zonder dralen mee op weg naar het 
koninkrijk te begeven.    
Op 3 juli vieren we de zogenaamde ‘goede reisdienst’, waarin enkele kinderen 
afscheid nemen van de kindernevendienst. In deze dienst zal het wat anders 
toegaan dan gebruikelijk. In elk geval willen we graag dat er uitwisseling over het 
geloof tussen de oudere en jongste generaties op gang komt. We kwamen op dit 
idee, toen we besloten het verhaal rond de twaalfjarige Jezus in de tempel centraal 
te stellen. De kinderen die afscheid nemen van de nevendienst, zijn nu van dezelfde 
leeftijd als Jezus toen was. Welke vragen komen er voor ons op uit zijn gesprek met 
de leraren in de tempel? Wat betekent een gelijkwaardige verhouding tussen jong en 
oud in de kerk van nu? Waar moeten we dan aan denken? Ik vind het spannend om 
dit met elkaar te beleven. De kinderen kijken ernaar uit, u toch ook?  
Omwille van de bijzondere invulling wijken we op deze zondag af van het 
oecumenisch leesrooster. We lezen in elk geval Lucas 2: 41 - 52. 
 
Erwin de Fouw 

 
11+ Ontbijt met spel 
Aanstaande zondag is de laatste 11+dienst voor de zomervakantie. 
We willen met elkaar ontbijten. 
Het liefst buiten, maar dat ligt uiteraard aan het weer. 
Na het ontbijt gaan we spelletjes doen. Heb je een leuk (gezelschaps-)spel? Neem 
het mee! Het mogen ook spellen zijn die we buiten kunnen doen. 
 
Hoe ziet de 11+ er na de vakantie uit? 
Misschien gaat er iets veranderen, misschien niet.  
Daar willen we het met tieners en ouders over hebben na de vakantie. 
Wil je meepraten? Reserveer zondagmiddag 28 augustus alvast in je agenda! 
 
Corrie Velthuizen 
 



 
Barbecue op zondag 3 juli 
Het is goed om elkaar af en toe als gemeenteleden te ontmoeten tijdens een 
gezellige maaltijd. Op zondag 3 juli zal er een gemeentebarbecue worden 
georganiseerd,  voor iedereen die het leuk vindt om elkaar op ongedwongen manier 
beter te leren kennen. Natuurlijk wordt er ook aan de vegetariërs gedacht. De kosten 
bedragen € 7,50 per persoon en voor kinderen vanaf 5 jaar wordt € 4,00 gevraagd. 
Als u meer wil betalen dan mag dat: zo kan iedereen die dat wil, delen in de 
gezelligheid, ook degenen voor wie het bedrag te hoog is. De barbecue wordt 
gehouden in en bij het Kerkcentrum Holy en begint om 17.00 uur. Vanaf zondag 19 
juni liggen er intekenlijsten klaar in de ontmoetingsruimte van de kerk. Ook kunt u 
zich opgeven bij mevrouw Wil Baris, via w.baris43@gmail.com of 010-4744811. 
 
Erwin de Fouw 

 
Verhuisperikelen 
Eerder meldde ik u 20 juni als datum van onze verhuizing. Maar (onder meer) door 
de vele regen vlot het verbouwingswerk aan het huis minder dan we hoopten. 
Daarom hebben we besloten de verhuizing naar eind juli te verschuiven. Zo komt er 
tijd om het huis goed te laten drogen, waardoor de vloer op de begane grond kan 
worden gelegd. Het is jammer, maar het is niet anders. Aansluitend aan de 
verhuizing, vanaf 1 augustus, houd ik zomervakantie, tot en met 20 augustus. 
 
Erwin de Fouw 

 
Verslag tienerkamp 2016 in Haps 
Op zaterdag 11 en zondag 12 juni jl. vond het tweede tienerkamp van het 
Kerkcentrum Holy (groep basiscatechese/11+) plaats. Opnieuw waren we een 
weekend lang te gast op de boerderij van de familie Pepers te Haps (Noord Brabant). 
In de vroege morgen van zaterdag 11 juni gingen we met vier auto’s op pad. Eerst 
nog in de stromende regen maar gaandeweg werd het droog en konden we bij 
aankomst in Haps zelfs in de zon onze tenten opzetten. Het zou het hele weekend 
mooi weer blijven! Nadat de tenten stonden, was het tijd om onze zelf meegenomen 
boterhammen op te eten en ons daarna te wagen aan de eerste kampspelletjes 
(dierenspel en een aantal spelletjes met ballon en bal). Daarna was het tijd om te 
gaan klootschieten en geocachen. Terug op de boerderij genoten we van het avond 
eten (“rizi bizi”, streekgerecht). Daarna was het tijd om een moord op te lossen en 
met elkaar ‘Weerwolven van Wakkerdam’ te spelen. We sloten de zaterdag af met de 
traditionele dropping. Op zondagochtend - na het ontbijt en het afbreken van de 
tenten - zijn we aan de slag gegaan met het verhaal van de 12-jarige Jezus in de 
tempel. Leuk om in de sfeer van kamp en in een andere omgeving ook met elkaar 
iets inhoudelijks te kunnen doen rondom geloven anno 2016. Jeugdwerkadviseur 
Juliëtte Pol was er inmiddels ook bij, wat erg leuk was. De opbrengst van dit 
onderdeel komt terug in de goede reisdienst op 3 juli a.s. in het Kerkcentrum. Na de 
lunch hebben we nog een spel gespeeld (“Party & Co”) waarna we afscheid namen 
van de koeien op de boerderij en richting Tilburg gingen voor een “escape room” en 
patat & snacks. Omstreeks 19.45 waren we moe maar voldaan terug in Vlaardingen. 
Het kamp was weer een feest en smaakt naar meer. Op naar de volgende editie in 
2017! 
 
De kampleiding, Jan, Jelle en Rosalie  
 

mailto:w.baris43@gmail.com


 
 

 


