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Even terug naar de gemeentezondag 
Afgelopen zondag was onze gemeentezondag. Deze stond in het teken van vieren 
en met name ‘anders vieren’. Een kwalitatief goede ochtend, ondanks dat er toch wel 
wat lege plekken waren… Na een mooi ochtendgebed dat in het teken stond van de 
onopgeefbare verbondenheid van de (Protestantse) kerk met Israël, het joodse volk, 
gaf mevrouw Astrid Kwakernaak een inspirerende presentatie met beelden over de 
relatie kunst en geloof. Zo werden aansprekende voorbeelden getoond uit de 
geschiedenis over de rol die de kunst in de religie en met name ook in de kerk heeft 
gespeeld. Indrukwekkend was ook dat mevrouw Kwakernaak zich aan de zeer 
beperkte tijd wist te houden. Maar wat ze liet horen en zien smaakte natuurlijk naar 
meer. Daarna smulden we van de door u zelf gebakken cake, waarvan zoveel 
overbleef dat u er ook volgende week na de dienst nog van kunt genieten. In kleinere 
groepen gingen we vervolgens uiten om te spreken over de liturgie (kan het anders 
en hoe dan of bent u gehecht aan de wijze waarop nu gevierd wordt?), over de 
sacramenten (welke waarde hebben Doop en Avondmaal voor u?) en over (andere?) 
muziek in de eredienst. 
Bij de workshop over liturgie zette Jeanette den Dekker de deelnemers echt aan het 
werk (het heet niet voor niets workshop) en had als uitgangspunt: ‘Vanuit welk 
verlangen komt u zondags naar de kerk, waar ligt u behoefte?’ Daar kwamen veel 
verschillende antwoorden uit, maar er was ook veel gemeenschappelijks. Ze vroeg 
ook in welke mate aan dat verlangen wordt voldaan. Tot slot kwam de vraag: Wat 
heeft u nodig in de eredienst zodat tegemoet gekomen wordt aan het verlangen dat u 
opschreef? We waren nog lang niet uitgepraat, maar dat kan ook niet met zoveel 
mensen en met zo’n wezenlijk thema. In elk geval was er voldoende stof om nog 
verder over te praten. Mooi was het startpunt waaruit Jeanette de deelnemers liet 
vertrekken. Want alleen als mensen vanuit hun eigen verlangen en beleven durven 
en kunnen spreken, wordt voor elkaar ook duidelijk waar bepaalde gedachten 
vandaan komen. Alleen om die reden al was deze workshop zinvol. 
Van de gespreksrondes zijn aantekeningen gemaakt, die in de Taakgroep Eredienst 
besproken zullen worden en waaruit thema’s zullen worden gehaald die in de loop 
van het nieuwe jaar verder zullen worden uitgediept in het toerustingsprogramma. 
Ook zal de wens van de 11plussers, om elke maand een stuk moderne (pop)muziek 
te kiezen dat past bij de Bijbellezingen van die zondag, worden besproken. Voor 
deze zondag kozen de tieners ‘Ordinary love’, van de Ierse band U2. Dat nummer 
past bij het liefdesverhaal van Jakob en Rachel, maar het gaat natuurlijk ook om het 
vermogen lief te hebben als zodanig. Voor de kinderen was er Kliederkerk, waarin 
het onderwerp de schepping was. Ze maakten onder meer kubussen met daarop een 
versiering voor elke werkdag van de week. De zevende dag ontbrak, want die is vrij!  
Erwin de Fouw en Petra Nijboer 
 
Vooruitblik 
Op zondag 9 oktober gaat Ds. J. C. Bos uit Heemstede voor in Kerkcentrum Holy. Hij 
is een goede bekende in onze gemeente. In Het Zonnehuis zal Mw. Bos-van 
Straalen voorgaan in de viering. 
 
Gefeliciteerd! 
Afgelopen zondag werd Ds. Nico Paap officieel verbonden aan de Wijkgemeente 
Centrum-West. Langs deze weg wil ik de wijkgemeente van harte feliciteren met 
deze bevestiging. Een goede en vrichtbare samenwerking gewenst! 
André Betsema, scriba 



 
Actief Holy 
Zo zou je de start van het nieuwe seizoen kunnen bestempelen. Drie bijzondere 
vieringen die genoeg gespreksstof opleveren: De bijzondere maaltijd en 
avondmaalsviering, de mooie doopdienst en vorige zondag de startzondag met als 
thema ‘anders vieren’. We zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden betrokken zijn 
geweest bij de voorbereiding en uitvoering hiervan. Via de Onderweg heeft u een en 
ander al kunnen lezen. 
 
Visitatie 
15 september was de vierjaarlijks visitatie vanuit de classis. Een tweetal visitatoren 
wilde het wel en wee van onze gemeente met ons bespreken. Er ontstond een 
geanimeerd gesprek. Weinig ‘ouwe koeien werden uit de sloot gehaald’. De 
blijdschap over de huidige gang van zaken voerde de boventoon. De zorg om het 
dalende kerkbezoek werd gedeeld. Het gesprek op zich heb ik als plezierig ervaren, 
maar het ‘instituut visitatie’ mag wat mij betreft bijgeschreven worden bij de 
geschiedenis. 
 
Holy Nieuws 
Dit jaar is gekozen voor een viertal uitgaven. De eerste ligt bij u in de bus of is aan u 
uitgereikt. We hopen met dit blad, en de ingevoegde flyer over het pastoraat, 
iedereen in onze wijkgemeente te bereiken. Op ruim 1600 adressen wordt ons 
wijkblad bezorgd en de communicatie onderhouden. Laat u de redactie weten wat u 
er van vindt? 
 
Organisatie 
Een tweetal leden van onze gemeente, Ad Rozendaal en Hans van der Vlies hebben 
de organisatie van onze wijkkerkenraad onderzocht, besproken en aanbevelingen 
gedaan. Om de betrokkenheid van de kerkenraadsleden en de gemeente te 
vergroten wordt besloten: 

 De taakgroepen (eredienst, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, jeugd, 
kerkrentmeesters en communicatie rapporteren voortaan rechtstreeks aan de 
Kerkenraad 

 De taakgroepen evalueren jaarlijks hun werkzaamheden, stellen jaarlijks een 
werkplan op en bespreken dit werkplan en tussentijdse verslagen in de 
Kerkenraad. 

 De vergaderfrequentie wordt verhoogd van 4 naar 6 x per jaar. 

 Er wordt jaarlijks een gemeentevergadering bijeengeroepen. 

 Het Breed Moderamen bezint zich op de consequenties voor haar samenstelling 
en takenpakket.  

 
Beeldschermen 
De taakgroep eredienst en de werkgroep (achter de) schermen heeft zich gebogen 
over het gebruik van de schermen tijdens de vieringen. Besloten is om voortaan de 
schermen wekelijks te gebruiken. In eerste instantie voor mededelingen en het 
projecteren van de liederen. De licentie voor het projecteren van liederen uit het 
liedboek wordt aangeschaft. Er wordt hard gewerkt aan ‘de beste kwaliteit’. Wellicht 
is dat het projecteren van liederen zonder notenbalk. Misschien is het beter als u een 
ander plekje in de kerkzaal zoekt. We noemen het een ‘groeimodel’. Voorlopig blijft 
de gedrukte orde van dienst gehandhaafd. De werkgroep (achter de) schermen is op 
zoek naar versterking. Vooral, maar niet alleen, jongeren die het leuk vinden om ons  



 
 
met dit medium verder te helpen, zijn van harte welkom. En je hoeft er heus niet 
iedere week voor naar de kerk. Bel even met Pieter Wapenaar: 4750217 of stuur een 
email naar lenneke.pieter@hetnet.nl 
 
Ontmoetingsruimte 
Misschien heeft u het gemerkt. De ontmoetingsruimte van de kerk is voorzien van 
een geluiddempend plafond. Voor veel gemeenteleden, ook voor mij, is er nu minder 
last van ‘galm’ tijdens de gesprekken voor en na de dienst.  
 
Kerkelijk werker 
De sollicitatieprocedure voor het aantrekken van een (extra) kerkelijk werker voor 16 
uur is bijna afgerond. We zijn op zoek naar iemand die vooral de verbinding weet te 
leggen tussen onze kerkelijke gemeente en de wijk waardoor er een beweging tot 
stand komt van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. In de advertentie 
noemden we het ‘iemand, die samen met ons de lijn uitzet om van het Kerkcentrum 
Holy een inspirerende ontmoetingsplek voor jong en oud te maken.’ Er waren zeven 
sollicitanten. De sollicitatiecommissie heeft één unanieme voordracht gedaan aan de 
wijkkerkenraad. U hoort zo snel mogelijk van ons.  
Met een hartelijk groet, 
Chris Bos 
 
Toerusting in oktober 2016 
Graag breng ik het toerustingsprogramma van de Protestantse Gemeente 
Vlaardingen onder uw aandacht, dat u vindt in Holy Nieuws, de startwijkbrief van dit 
jaar. De eerste bijeenkomst in de serie over het kerkelijk jaar is op 19 oktober en gaat 
over de laatste periode van het kerkelijk jaar, die in het teken staat van het gedenken 
van de gestorvenen. De avond is in de Bethelkerk en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 
U kunt zich bij mij opgeven (010-7860003 en erwindefouw@telfort.nl). 
Mede namens mijn collegapredikanten en - kerkelijk werkers kan ik zeggen, dat wij 
hopen, dat het gezamenlijke programma zal bijdragen aan meer uitwisseling tussen 
de verschillende wijkgemeenten in onze stad. 
Erwin de Fouw 
 
Save the date: 18 november Sirkelslag!! 
Weet je nog hoe leuk Sirkelslag vorig jaar was? Of heb je het wellicht gemist en wil je 
dit jaar meedoen? Op 18 november is er weer een Sirkelslag Kids voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar. Tijdens dit spannende, interactieve spel ga je met je groep de strijd aan 
met andere groepen uit heel Nederland! Het thema is dit jaar “Geef liefde”. Zorg dus 
dat je erbij bent en schrijf het in je agenda: vrijdagavond 18 november van 19.30 
uur – 21.00 uur. Binnenkort hoor je meer van ons. 
Henriëtte den Dekker 
 
Benoeming 
Wij zijn dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat onze kerkenraad heeft 
besloten om mevrouw Gabriëlle Wijnstok te benoemen als Ouderling-
Kerkrentmeester. Mocht u tegen deze benoeming bezwaar willen maken, dan kunt u 
dat schriftelijk, binnen 14 dagen na deze publicatie, doen bij de scriba van de 
wijkgemeente. 
André Betsema 
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In Memoriam  
Op vrijdag 23 september 2016 is Cobi de Groot-van Noord overleden. Ze werd 84 
jaar. Cobi was een natuurliefhebber, ze hield van wandelen, fietsen en tuinieren. Ze 
zette zich met hart en ziel in voor het milieu. Vanuit die bevlogenheid was ze een 
tegenstander van de aanleg van de nieuwe A4 Delft-Schiedam; een kwestie 
waarover ze zich in de Vredeskerk vaak heeft laten horen. Verder was ze enige tijd 
vrijwilligster bij de kerkdiensten in het Zonnehuis. Bij al deze activiteiten toonde Cobi 
haar grote doorzettingsvermogen. 
Met haar man Kees de Groot kreeg ze drie kinderen, waarvan er twee zijn overleden. 
Over dat verlies heeft Cobi veel verdriet gehad, maar haar sterke karakter en haar 
grote geloof hielpen haar door deze moeilijke tijd heen. Ze haalde haar diploma 
Engels - op hoog niveau -, ging les geven, werd vertaalster bij Bruna en Amnesty en 
was ook enige tijd tolk op de rechtbank. De afgelopen drieënhalf jaar woonde ze in 
de Meerpaal, eerder in de Wetering en daarvoor vele jaren in de Rillandhoeve 
Op vrijdag 30 september hebben we in de aula van begraafplaats Holy afscheid van 
haar genomen tijdens de dienst van Woord en Gebed. Dit deden we onder andere 
met woorden uit 1 Korinthiërs 13.  
We bidden kracht toe aan haar dochter Corrie, schoonzoon Theo en haar 
kleinkinderen. 
Jan Zegwaard 
 
In Memoriam 
Op 27 september is ons gemeentelid Jacob - Jaap - van der Zouwen gestorven. Hij 
werd tweeëntachtig jaar oud. Hij was getrouwd met Coby van der Zouwen-Chabot, 
was vader van Ingrid, Karin en Hans en grootvader van Lars, Max, Benjamin en 
Martin. In onze gemeente heeft Jaap zich een tijd lang ingezet voor de 
Amnestywerkgroep. In zijn werkzame leven was hij kapitein op verschillende 
koopvaardijschepen en voer hij de wereld rond. Dat maakte dat hij regelmatig voor 
langere tijd van huis weg was. Toch was hij een betrokken echtgenoot en vader. 
Toen hij bij zijn pensionering weer aan de wal kwam, was dat zeker wennen. Zijn 
geloof was sterk beïnvloed door zijn beleving van de overweldigende kracht van de 
natuur. Het bracht hem een besef van nietigheid van de mens bij. Hij geloofde dat wij 
het moeten uithouden te midden van alle gebrokenheid. God komt ons daarin 
tegemoet als degene die ons nabij is in het lijden. Zo sprak hij erover toen hij ernstig 
ziek werd. Het was een moeilijk proces, maar de familie heeft daarin ook vele 
dierbare momenten beleefd. Zelf zei hij dat hij zijn leven terug zou geven aan Hem 
die hem dat leven had gegeven. Zo stierf hij, door liefdevolle zorg omgeven, na een 
betrekkelijk korte periode van ziekte. Wij gedenken hem met eerbied en weten hem 
geborgen bij God en wensen zijn vrouw, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen 
veel troost toe. De dankdienst voor zijn leven is op zaterdag 1 oktober gehouden in 
onze kerk, waarna de begrafenis plaats vond op Begraafplaats Holy. 
Erwin de Fouw 


