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Even terugblikken... 
Op zondag 18 september vierden we een feestelijke dienst, waarin Menno Bart Bouma, 
Channing Novianto Smaling en Sophia Verkiel de doop ontvingen. Mooie liederen en 
mooie muziek door Piet George Klootwijk en Kaya. Heel goed om dit met velen uit de 
gemeente en uit de familie- en vriendenkring van de doopouders te beleven. Ook werd 
een begin gemaakt met de Pax Vredesweek. 
 

   
 

   
 
... en vooruitkijken 
Komende zondag, 25 september, op de tweede zondag van de herfst, zullen we verder 
lezen uit Genesis, met het verhaal over de droom van de gevluchte Jacob op een plaats 
die hij Bethel zal noemen: ‘huis van God’. De evangelielezing is weer uit Lucas 16, 
ditmaal de verzen 19 – 31, de gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus. Weer 
een verhaal over hoe God de rollen omdraait en laatsten eersten laat worden.  
Erwin de Fouw 

 
Zonnehuis 50 jaar 
Dit jaar viert het Zonnehuis haar 50 jarig bestaan. Hoewel niemand voor zijn of haar 
plezier naar het Zonnehuis verhuist, is het toch maar goed dat er zo'n plek is waar je 
heen kunt als dat nodig is. Vanaf het begin zijn er ook kerkdiensten gehouden, in het 
OntmoetingsPunt wat later De Brasserie is gaan heten. 25 september a.s. willen we met 
een jubileumkerkdienst aandacht schenken aan dat feit. Alle drie de geestelijk 



verzorgers van Zonnehuisgroep Vlaardingen zullen in die dienst voorgaan, die zoals 
gebruikelijk om 10:15 uur begint. Muzikale medewerking wordt verleend door de Kia 
Singers. Iedereen die zich op de een of andere manier verbonden weet of voelt met het 
Zonnehuis is van harte welkom. Namens de geestelijke verzorging, 
ds. Peterjan van der Wal 
 
Avondmaalsviering in de Meerpaal 
De zomerstop is voorbij en dus starten we weer met de Bijbelkring in de Meerpaal. We 
beginnen het seizoen niet met een reguliere Bijbelkring, maar met een 
Avondmaalsviering en wel op woensdag 28 september om 15.00 uur. Het is zoals 
gebruikelijk in de kapel aldaar en na afloop drinken en koffie en thee met elkaar. Ook 
als u niet eerder kwam, bent u van harte welkom om dit mee te maken. 
Ondergetekenden hopen samen voor te gaan. 
ds. Erwin de Fouw en Petra Nijboer  
 
Jong.Kom - Op zondag 9 oktober staat er een nieuwe Jong.Kom bijeenkomst 
gepland. Dit keer blijven we niet binnen, maar gaan we naar buiten! We gaan met 
elkaar onderweg. We verzamelen daarom om 15.15 bij de parkeerplaats tegenover de 
Bommeer. Ook de kinderen gaan onderweg, al puzzelend. De allerkleinsten kunnen 
mee in de buggy/wandelwagen. We sluiten af met een maaltijd.  
Lijkt het je leuk om aan te sluiten? Dan ben je 9 oktober van harte welkom! Opgeven 
kan via jong.kom@outlook.com.  
Jong.kom verbindt de jongere generatie gemeenteleden van de Protestantse 
Wijkgemeente Holy. Daarbij staan we open voor iedereen die zich jong voelt, 
bijvoorbeeld 25+ of ouders met (jonge) kinderen. Op deze bijeenkomsten staat de 
ontmoeting met elkaar centraal. 
Rosalie Hendriks 
 
70+ groep  
Op woensdag 14 september zijn we weer begonnen met de gespreksgroep rond 
thema’s uit het maandblad ‘Open Deur’. Het was een goede bijeenkomst waarin we 
spraken over de voor- en nadelen van de huidige openheid over en alomtegenwoordige 
zichtbaarheid van seksualiteit. Sommigen namen dat laatste op de koop toe, omdat ze 
het altijd nog beter vonden dan het taboe rond seksualiteit waarmee ze waren 
opgegroeid. Anderen wezen erop, dat er ook een normativiteit van uitgaat, die een 
misschien wel even groot taboe blootlegt, namelijk dat op alleen door het leven gaan. 
Voor sommigen is dit ongewenst en brengt het een zekere eenzaamheid met zich mee, 
voor anderen is het een keuze. Maar het valt in elk geval op, dat deze maatschappij 
sterk op partnerrelaties is gericht. Kan de kerk hier misschien meer betekenen dan nu 
het geval is? 
De volgende bijeenkomsten zijn op 19 oktober (vanwege mijn vakantie is dit een derde 
woensdag van de maand), 9 november en 14 december. We beginnen steeds om 15.00 
uur. 
Erwin de Fouw 
 

Ik daag je uit…….. 
Op zaterdagmiddag 17 september waren de kinderen van de kindernevendienst en 11+ 
uitgenodigd voor een spelletjesmiddag in de kerk. Ruim 15 kinderen hadden zich 
opgegeven om mee te doen. Er waren allerlei spelletjes te doen zoals handje drukken, 
spijkerpoepen, estafette, vingervoetbal, bekers als een piramide opstapelen en de 
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Oreo-challenge. De kinderen moesten elkaar uitdagen en wie gewonnen had, kwam 
een plaats hoger op de piramide. Ook dominee Erwin deed mee met de spelletjes 
(maar hij verloor wel vaak....). Na ruim een uur fanatiek spelen moesten we stoppen en 
hebben we met elkaar patat gegeten.  
 

 
 
De ouders die de kinderen weer kwamen halen, werden door hun kind(eren) ook nog 
even uitgedaagd voor een spelletje. Al met al een gezellige, warme middag die we vast 
en zeker nog eens zullen herhalen.  
De leiding 
 
Klussers gezocht voor de nieuwe jeugdruimte 
De plannen zijn gesmeed, de tekeningen zijn gemaakt, er kan begonnen worden met 
het opknappen van de jeugdruimte! 
Daarvoor zijn de kinderen en de leiding op zoek naar handige gemeenteleden die hun 
handen uit de mouwen willen steken. Kunt u goed slopen, verven of parket schuren 
en/of lakken, of heeft u misschien een bus of aanhanger om grof vuil weg te brengen? 
We horen het graag van u. U kunt zich de komende weken melden na de dienst bij de 
kindernevendienstleiding of via het volgende emailadres: kndholy@gmail.com 
 
Bedankje 
Naar aanleiding van het op 10 september bereiken van de 100-jarige leeftijd heb ik via 
onze wijkpredikant een prachtige bloemengroet in ontvangst mogen nemen. Ik blijk van 
de zijde van de Wijkgemeente Holy over veel aardige contacten te beschikken, die nog 
een vervolg kregen in het bezoek van ds. Erwin de Fouw persoonlijk. 
Een onvergetelijke dag, een dag boordevol dankbaarheid. Terugkijkend kan ik niet 
anders zeggen dan: “Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, die trouwe Heer voor Zijn 
genâ vergelden?”. 
Sam de Korte 
 
Overleden 
Op 16 september is overleden Maarten Willem Mostert. Hij is 93 jaar geworden en 
woonde in de Meerpaalflat. Volgende week staan we op deze plek uitgebreider stil bij 
zijn overlijden. 
Petra Nijboer 
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