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Vakantie
Hoewel de zomer nog niet echt voet aan de grond krijgt in Nederland is toch echt de
zomervakantie begonnen in onze regio. Veel mensen trekken er dan op uit om fijn te
ontspannen in de natuur in eigen land of in het buitenland. Een ieder die op reis gaat
wens ik een goede reis toe en een behouden terugkomst. Maar ook de thuisblijvers
wens ik een mooie zomer toe. In de vooruitblik van onze predikant kunt u lezen wie
er de komende weken zal voorgaan in de diensten. U bent van harte welkom.
André Betsema
Terugblik
Afgelopen zondag 10 juli vierden wij de eredienst met ‘oude en vertrouwde’ liederen.
Velen hadden een dierbaar lied aangedragen en het werd een viering die veel
herkenning opriep. Het thema was ‘houvast’ en we lazen onder mee ruit Lucas 6: 36
-39: “Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet
over je geoordeeld worden, etc…” Een boodschap die juist in deze tijd, waarin de
wereld en ook onze samenleving sterke tegenstellingen laten zien, verkondigd en
uitgedragen moet worden.
Vooruitblik
Op zondag 17 juli zal Ds. G. van Doornik uit Maassluis voorgaan. Ds. van Doornik is
emeritus predikant en is in Vlaardingen een goede bekende. Uiteraard staat het hem
als gast vrij om, als hij dat wil, af te wijken van het leesrooster.
In Het Zonnehuis zal dan Dhr. A. de Bruijn voorgaan in een oecumenische viering.
Op zondag 24 juli, de zesde zondag van de zomer, lezen we volgens het
oecumenisch leesrooster uit Genesis 18, verzen 20 tot en met 33 en uit Lucas 11, de
verzen 1 tot en met 13. Het verhaal uit Genesis gaat over Abraham, die bij God pleit
voor het sparen van de stad Sodom omwille van de rechtvaardigen, die er misschien
nog wonen en met een beroep op Gods rechtvaardigheid. Het is een ontroerend
verhaal, over de vriendschap van Abraham met God, die hij niet voor zichzelf wil
houden, maar ten goede wil laten komen aan zijn medemensen. Lucas 11 gaat over
bidden. Hier vinden we de woorden van het Onze Vader en de oproep van Jezus tot
bidden met vertrouwen: “Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden”. Een goede keuze van de roostermakers, om deze lezingen
naast elkaar te plaatsen. Ds. Peterjan van der Wal verzorgt de dienst in Het
Zonnehuis.
Op zondag 31 juli gaat Ds. Peterjan van der Wal voor, die als geestelijk verzorger
werkzaam is in Het Zonnehuis en voor dit werk met onze wijkgemeente verbonden is.
Ds. Van der Wal is reeds lang een goede bekende in onze gemeente en behoeft dan
ook geen nadere toelichting. In het Zonnehuis gaat dan Mw. Immerzeel van Oosten
voor.
Erwin de Fouw

Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy
Ook in augustus is er een ontmoetings(soos)middag in het Kerkcentrum Holy en wel
op de eerste woensdagmiddag 3 augustus a.s.
Komt u ook?
Het thema is op het moment van dit schrijven nog niet bekend maar we maken er
een gezellige zomerse ontmoetingsmiddag van.
Na de pauze en nog een kopje koffie of thee kunnen spelletjes gedaan worden.
Houdt u niet van spelletjes, dan is er altijd wel iemand waar u een praatje mee kan
maken.
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog
nooit geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw
buren meenemen.
Tot ziens op woensdag 3 augustus a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan even met
Marijke Judels, tel. 4750716
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 of
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022
Wij gedenken
Deliana Helena Borstlap (95 jaar, Willem de Zwijgerlaan 154). Zij overleed op 6 juli.
Ze was een familiemens. Haar nicht zei: ‘Tante Dé was als een snoer die de
familiekralen bij elkaar hield’. Ze is nooit getrouwd, ze kreeg geen kinderen, maar
was als tante zeer zorgzaam en betrokken bij neven en nichten. Ze werkte met veel
plezier bij Hofstee en later bij V&D en had al heel jong zorgtaken. Ze stond altijd
klaar, was zeer belangstellend en was heel dankbaar voor alle lieve aandacht die ze
kreeg. Ze vond het jammer dat ze niet meer overal bij kon zijn, maar leefde tot op het
laatste mee. Haar geest bleef helder, maar na een lang leven van zelfstandigheid,
werd ze de laatste periode afhankelijk, al gaf ze niet zomaar alles uit handen. Ze was
haar leven lang een positief gelovig mens, een trouwe kerkganger en ze deed graag
mee aan een Bijbelkring. Ze is in alle rust in haar eigen huisje overleden.
Op 12 juli was de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Holy. We denken aan
haar neven en nichten die vooral heel dankbaar zijn, maar haar zeker zullen gaan
missen. Dat zij de nabijheid van de Eeuwige mogen ervaren en dat de vele
herinneringen troostrijk met hen mee mogen gaan.
Petra Nijboer
Op zondag 10 juli 2016 is overleden, in de leeftijd van 81 jaar, ons gemeentelid
mevrouw Pia Hendrica Elisabeth Maria van Roon-Potgieser. Mevrouw van Roon
was een betrokken gemeentelid en heeft zich vele jaren heeft ingezet voor de kerk in
Holy. In de volgende editie van Onderweg zal een uitgebreider In Memoriam worden
opgenomen. Hier zij alvast gemeld dat de dankdienst voor haar leven zal
plaatsvinden op vrijdag 15 juli, 10.30 uur in kerkcentrum Holy. De begrafenis zal zijn
op begraafplaats Holy, om 12.00 uur.
Erwin de Fouw

Op zondag 10 juli is Mevr. Wilhelmina Jacoba Judels-Labree overleden. Zij
woonde aan de Churchillsingel 511, “Uitzicht”, in Vlaardingen. Mevr. Judels is 91 jaar
oud geworden.
Een lang en goed leven heeft zij gehad, maar de laatste jaren werd het zwaar. Haar
lichaam werd broos en ze moest veel inleveren. Toch was ze altijd dankbaar en blij
voor al de goede zorgen die zij mocht ontvangen van haar kinderen en van de
verzorgenden in Uitzicht. Dankbaarheid naar hen en vooral ook dankbaarheid naar
God, want mevrouw Judels was een diepgelovige vrouw. In de laatste dagen van
haar leven hebben we samen nog uit de bijbel mogen lezen, gebeden en de
zegenbede voor haar mogen uitspreken. Een ontroerend mooi en indrukwekkend
moment, om dan de rust van het vertrouwen in God te mogen zien en te ervaren.
Op donderdag 14 juli is een dankdienst voor haar leven gehouden in de aula van
begraafplaats Larikshof in Rheeze (bij Hardenberg), de plek waar ook haar man in
2006 werd begraven. We stonden stil bij de woorden uit psalm 23, ”De Heer is mijn
Herder”.
Wij bidden haar kinderen, Rob en Marijke, Ruud en Mariëtte, Lieneke en Ruud en de
klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe.
Rinske Schlebaum
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

