
WIJKBERICHT 22 AUGUSTUS 2016 

 
Terugblik Kerkterras 
Wat was het een bijzondere en mooie viering, op zondag 21 augustus. Natuurlijk was 
er eerst de domper, dat de dienst niet als ‘Kerkterras’ in het Hof kon plaatsvinden, in 
het kader van festival ‘het Zomerterras’. Maar toen eenmaal vanwege de verwachte 
regen het besluit was genomen uit te wijken naar de Bethelkerk en er een’ indoor-
Kerkterras’ van te maken, gaf de regen die viel juist weer een gevoel van opluchting.  
 
Het thema ‘Thank God it’s Sunday’ werd dus uitgebreid met ‘Thank God it’s raining’...  
De dienst werd feestelijk ondersteund door de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ 
en door het verrassend grote (en goede!) Kerkterrasgelegenheidskoor onder leiding 
van Jaap van Toor. Het was ook een feest van de oecumene, met de Protestantse 
Gemeente Vlaardingen, de Rooms-katholieke parochie en de Volle 
Evangeliegemeente. 
De dienst stond ook verder in het teken van de dankbaarheid. Mede naar aanleiding 
van tollenaar Zacheüs, die door Jezus uit zijn veilige boom werd geplukt om te 
ontdekken dat ook hij een mens was die de moeite waard is zoon van Abraham te 
heten en kind van God te zijn. “Waar bent u zelf dankbaar voor?”, was de vraag die 
na het eerste deel van de overweging werd gesteld. Sommigen maakten gebruik van 
de microfoon en velen schreven het op gele post-its die vervolgens op de ramen van 
de koffieruimte werden geplakt. Het was prachtig zoveel dankbaarheid te horen en te 
lezen. Laten we proberen dat vast te houden en naast alle nood in deze wereld ook 
oog te houden voor het goede. 
 
Het Kerkterras is een mooie kerkelijke bijdrage aan het Zomerterras. Dus, zoals 
collega Fröberg al zei: tot volgend jaar op het Kerkterras in het Hof! 
 
Erwin de Fouw 

 
Vooruitblik dienst 28 augustus 
Aanstaande zondag, 28 augustus gaat collega Jan de Geus bij ons voor. Hij behoeft 
natuurlijk geen nadere introductie, als uw voormalige predikant. De lezingen voor 
deze tiende zondag van de zomer zijn volgens het (oecumenisch) leesrooster van de 
Eerste Dag Deuteronomium 24:17-22 en Lucas 14: 1,7-14. Maar het zou natuurlijk 
kunnen dat Ds. de Geus hiervan afwijkt. 
 
Erwin de Fouw 

 
1e bijeenkomst 11 plus seizoen 2016-2017 
Hallo tieners én ouders van de 11 plus groep. Op 28 augustus willen we na de 
kerkdienst een eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen houden. Dit is een speciale 
bijeenkomst, want hij is voor zowel jullie (de tieners) als voor de ouders en hij duurt 
ongeveer anderhalf uur. We willen met elkaar spreken over het nieuwe seizoen en 
plannen maken voor het nieuwe jaar. Noteer deze dag dus in jullie agenda! Het zou 
heel fijn zijn als alle tieners en hun ouders kunnen komen.  
We zien jullie graag op de 28e  
De leiding van de 11+ 

 



Verrassend Holy! 
Op 11 september zal er een ‘Verrassend Holy’dienst worden gevierd. De kinderen 
worden betrokken bij deze bijzondere viering, waarin wij het Heilig Avondmaal zullen 
vieren, eveneens op een verrassende manier. Ik wil niet teveel weggeven van de 
verrassende aspecten ervan, maar stelt u zich de kerk voor als een restaurant, 
waarin ieder welkom is en de orde van dienst als een menukaart, die ons door een 
maaltijd begeleidt die ons naar lichaam en ziel wil voeden. De evangeliewoorden 
waarom alles draait zijn uit de gelijkenis van het zuurdesem uit Matteüs 13, vers 33. 
De voorbereidende commissie zal zorgen voor soep en een dessert dat zoet zal 
smaken. Zorgt u voor de andere etenswaar en drinken dat u met anderen wilt delen? 
Als iedereen iets meeneemt, zal er voor iedreen meer dan genoeg zijn. 
Omdat het om een echte maaltijd gaat, die het karakter van een brunch zal hebben, 
zal de inloop en het begin van de viering 10.30 uur zijn. De maaltijd begint dan om 
11.00 uur.  
Mede namens de voorbereidingscommissie: Juliëtte Pol, Conny Koole, Peter van de 
Poel en Jelle Wijnstok, 
 
Erwin de Fouw 

 
Dank 
Graag bedank ik u allen, mede namens Ton, voor uw medeleven tijdens de korte 
ziekteperiode en na het overlijden van mijn moeder, Corrie (Cornelia) de Fouw. Het 
heeft ons (ook mijn vader en zussen) goed gedaan dat zovelen ook in Vlaardingen 
aan ons dachten en voor ons gebeden hebben. Ons nieuwe huis in Vlaardingen staat 
vol met uw kaarten, u schreef mails en belde me op. Zo voelden we ons gedragen, 
door God en door u en vele anderen. Bijzonder was, dat u bij de uitvaart 
vertegenwoordigd was in de personen van Piet George en Elly Klootwijk.  
Mijn moeder is 75 jaar geworden. Op vrijdag 22 juli kreeg ze een hartinfarct, waarna 
ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Er volgde een hartstilstand, waaruit ze vier 
maal gereanimeerd werd. Ook moest ze gedotterd worden, omdat haar 
kransslagader dicht zat. Daarbij is een herseninfarct ontstaan, waarna ze linkszijdig 
verlamd raakte. Ze kon niet meer slikken en kreeg longontsteking en verzwakte met 
het uur. We hebben op die dagen in het ziekenhuis intenstief met haar meegeleefd 
en afscheid van haar genomen. We waren er als gezin en ieder persoonlijk nog lang 
niet klaar voor, maar haar dood op 26 juli betekende uiteindelijk wel dat verder lijden 
haar bespaard bleef. Wij zijn heel verdrietig, maar ook heel dankbaar voor wie zij 
voor ons was. 
Op 30 juli was de uitvaartdienst in het crematorium. Tijdens die dienst en in de 
aanloop ernaar toe zijn wij uitstekend begeleid door Ds. Huub Smeets uit Terneuzen.  
Met vriendelijke groet, 
 
Erwin de Fouw 

 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 7 september a.s. is er weer de ontmoetings(soos)middag van het 
Kerkcentrum Holy. 
In september is het weer tijd voor ons jaarlijkse uitje. We gaan op woensdag 7 
september met de Vlaardingse fluisterboot Andante een rondvaart maken door de 
Vlietlanden. In augustus heeft u zich al opgegeven tijdens de soosmiddag. De 
minimale bijdrage is € 5,--. 



We verzamelen om 13.30 uur bij het kerkcentrum Holy, dan hopen wij voor vervoer te 
kunnen zorgen. 
U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt bij de Polderpoort 
gaan, dan ontmoeten wij u daar.  
Maar als u vervoer vanaf huis nodig hebt, bel dan zoals gebruikelijk even met : 
Marijke Judels – tel. 4750716 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Rinske Schlebaum 4741164 
Anneke v.d. Graaf 2497022 

 
In Memoriam 
Op maandag 1 augustus is overleden Jacob Mostert in de leeftijd van 91 jaar. 
Meneer Mostert woonde de laatste maanden in “De Meerpaal”. Vele jaren is hij actief 
geweest in de wijkgemeente Holy. Meneer Mostert was zich er de laatste weken 
terdege van bewust dat het einde van zijn aardse leven was genaderd en zo 
bereidde hij zich ook voor. Hij wilde graag in de dankdienst voor zijn leven psalm 139 
gelezen hebben. Een psalm die ook werd gelezen in de uitvaartdienst van zijn vrouw 
in 2010. Een psalm waar voor zijn gevoel alles in staat wat van belang is in dit leven. 
De psalm begint met “Heer, u kent mij, u doorgrondt mij”. Er wordt door David 
geschreven over God als een alles wetende en altijd aanwezige God. Dat God geeft 
kracht om tegenslagen te doorleven en ons op de goede weg probeert te leiden. 
Zoals uit de psalm blijkt kan je wel proberen te vluchten maar God houdt je in het 
oog. Hij zal altijd bij ons zijn. Meneer Mostert geloofde dit oprecht. Dat die 
aanwezigheid genade was in het leven. Genade waardoor liefde, blijdschap en 
levenszin doorgegeven kan worden in het leven van kinderen, kleinkinderen en 
naasten. Met de woorden die ook boven de kaart stonden: “Uw genade is mij 
genoeg”  sloten wij de dankdienst af en begeleiden we meneer Mostert naar zijn 
laatste rustplaats. We hopen en bidden dat de liefde van meneer Mostert kracht mag 
geven aan Paul en Marian, Tineke en Ron, Marloes, Luc, Koen en Marrit om verder 
te gaan zonder hun geliefde vader en opa. Dat zij de dankbaarheid mogen voelen nu 
hij voortleeft in hen. 
 
Loes Hössen 
 


