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Aanstaande zondag zal Ds. Erwin de Fouw om 10:00 uur voorgaan in het
Kerkcentrum Holy. Om 10:15 begint een viering in Het Zonnehuis. Daar is Mw. Mieke
Zoutendijk de voorganger. Ik wens u alvast goede vieringen toe.
André Betsema
Terugblik
Afgelopen zondag 3 juli was er de zogenaamde ’ goede reis’-dienst. Willemijn van
der Poel en Bas van der Steen stapten over van de kindernevendienst naar de 11+
groep en ontvingen hierbij een zegen. Het was bijzonder om met jong en oud in
gesprek te zijn naar aanleiding van de vragen die de kinderen aan volwassen
gemeenteleden stelden. En ook om naar muziek te luisteren die door twee van hen
waren uitgekozen met daarbij beelden uit een videospel en een filmpje over Jezus
van de ‘zandtovenaar’. Ook de muzikale bijdrage van Jan de Hek, die samen met
Willemijn van der Poel het lied “Wie ben ik vandaag” zong, droeg een steentje bij aan
deze ‘Verrassend Holy’-dienst. Het geheel werd weer uitstekend begeleid door onze
vaste organist Piet George Klootwijk, die niet alleen het orgel, maar ook de piano
bespeelde. Zo kwam het tot een combinatie van elementen uit de leefwereld van
kinderen met die uit de meer traditionele eredienst. En dat alles op basis van het
verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel, die daar in gesprek ging met leraren
en door hen volkomen serieus werd genomen. Het blijft een opdracht voor ons allen
om elkaar als gemeenteleden van verschillende leeftijden even zeer recht te doen.
Vooruitblik
Aanstaande zondag, 10 juli, de vierde zondag van de zomer, zal de dienst worden
ingevuld met ‘oude en vertrouwde’ liederen. Niet dat het nieuwe liedboek geen enkel
oud en vertrouwd lied bevat, maar voor veel mensen is het fijn als er ook weer eens
liederen worden gezongen uit oude zangbundels. Er is een groot aantal liederen
aangedragen, dus laat u verrassen door de keuze die Piet George Klootwijk en ik
zullen maken. Op het moment dat ik dit schrijf, is die selecte nog niet gemaakt.
Omdat het ondanks de verscheidenheid van liederen toch een goede thematische
eenheid moet worden, zal ik later deze week ook de Schriftlezingen kiezen.
Erwin de Fouw
Afgelopen zondag was de barbecue en wat was het goed om zo met elkaar te zijn.
Meer dan 80 mensen zaten in het zonnetje (!) te genieten van de heerlijkste salades,
diverse vleessoorten, stokbrood en sauzen en een fijn drankje erbij. 'Je hebt eens
andere gesprekken, je spreekt eens andere mensen', zo werd gezegd. Een
gemoedelijke sfeer met onze eigen 'grill masters' achter de barbecue. Jong en oud
heeft genoten. Het prachtige weer was een mooi cadeautje!
Veel mensen hebben zich ingezet om er een fijn samen-zijn van te maken.
Een dankjewel voor iedereen die zich heeft ingezet is wel op zijn plaats. Bij deze!
Petra Nijboer en Erwin de Fouw
Het seizoen afsluiten

Met een inspirerende ‘goede reis’ dienst en prachtige barbecue hebben we het
seizoen afgesloten.
Ik kijk terug op een mooi jaar waarin heel veel is gebeurd: Het beleidsplan is tegen
het licht gehouden en geeft voldoende ‘stof’ om nog een jaar verder te gaan. We
kregen een nieuw wijkblad, waar positief op is gereageerd. We kregen een
gedenkhoek, nog niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. (We zullen er volgend
seizoen ruim aandacht aan besteden.) Maar vooral, we kregen een nieuwe
predikant, die vol enthousiasme zijn werk is begonnen.
Dankbaarheid
Dankbaarheid overheerst. Dankbaarheid voor de mooie vieringen en de inbreng van
gemeenteleden, waaronder kinderen. Dankbaar voor de goede samenwerking
binnen de kerkenraad en de medewerking van veel mensen waar nooit tevergeefs
een beroep op werd gedaan. Dankbaar ook voor de tastbare resultaten van dit jaar.
Pastoraat
In diverse bijeenkomsten is het pastoraat aan de orde geweest. In drie
bijeenkomsten hebben de contactpersonen ervaringen gedeeld en bouwstenen
aangereikt. A en B betekent niks anders dan het wel of niet persoonlijk aangereikt
krijgen van de wijkbrief. De betrokkenheid van en naar elkaar gaat over die grenzen
heen. Grenzen zijn er ook niet (meer) bij de aanvraag voor pastorale ondersteuning.
Het hele team van pastores en pastoraalassistenten is beschikbaar voor de hele wijk.
In de wijkbrief van september leest u daar meer over.
Beeld en geluid
Nieuwe apparatuur werd aangeschaft, dankzij een paar jaar geleden ontvangen gift.
Aan ons nu de taak om daar veelvuldig(er) gebruik van te maken. Afgelopen zondag
was daarvan een voorbeeld.
Ook het plafond in de ontmoetingsruime krijgt een nieuwe ‘laag’. Nu om er voor te
zorgen dat het geluid wordt gedempt en het beter communiceren is met elkaar, ook
voor mensen die (om met één van de oudere gemeenteleden te spreken) wat
‘gehoorgestoord’ zijn.
Jeugd
De jeugd heeft zijn eigen plaats gekregen bij de vieringen op de hoogtijdagen. Ze zijn
druk in de weer om hun eigen ‘honk’ op te knappen en in te richten.
Eredienst
We hebben verschillende ‘Verrassend(e) Holy’-vieringen meegemaakt, waarvoor
heel veel werk is verzet. De piano laat zich steeds meer ‘horen.’
Diaconie
De diaconie heeft zich niet zoveel laten horen, maar des te meer werk verzet. Werk
en ondersteuning aan mensen binnen en buiten de kerk.
Niet vergeten
Alle activiteiten die niet zijn genoemd, zijn echt niet vergeten. Veel mensen werken
‘achter de schermen’. Ik denk daarbij aan de vele vrijwilligers in het Zonnehuis en de
andere centra. De meer dan 80 contactpersonen en de vele medewerk(st)ers aan het
‘reilen en zeilen’ in onze wijkkerk.

Kortom
We zijn een levendige gemeente, waarin heel veel gebeurt en waarin ook nog veel
staat gebeuren.
Dank u, dank jullie wel!
Namens de kerkenraad,
Chris Bos, voorzitter
1e bijeenkomst 11 plus seizoen 2016-2017
Hallo tieners en ouders van de 11 plus groep. Op 28 augustus om 15.00 uur willen
we een eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen houden. Deze eerste bijeenkomst
willen we samen voor jullie (de tieners) en jullie ouders organiseren. We willen met
elkaar plannen maken voor het nieuwe jaar en een gezamenlijke maaltijd houden.
Noteer deze dag alvast in jullie agenda want we zouden het fijn vinden als iedereen
erbij kan zijn.
Tot de 28e
De leiding van de 11+
Verhuisbericht
Het moet er nu eindelijk van komen: de verhuizing. Hij staat nu gepland op 26 juli. De
dagen erna zal ik druk zijn met uitpakken en inruimen, maar voor dringende gevallen
blijf ik uiteraard beschikbaar via 06-20775145. Het zal een groot verschil maken als ik
voortaan vanuit ons eigen huis kan werken, met alles wat ik nodig heb binnen
handbereik. Het adres wordt: Hoflaan 15A, 3134 AA Vlaardingen en komt op naam te
staan van Ton Valk en Erwin de Fouw. Het vaste telefoonnummer wordt: 0107860003.
Met hartelijke groet,
Erwin de Fouw

