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Aanstaande zondag, 16 oktober, is onze voorganger ds. Erwin de Fouw. We lezen uit 
Genesis 37: 12-28 het verhaal over hoe zijn broers van de in ogen verwaande Jozef af 
proberen te komen. Uit het Lucasevangelie lezen we een "gelijkenis over de noodzaak om 
altijd te bidden en niet op te geven", uit hoofdstuk 18, 1-8.  Jezus besluit met een vraag die 
ook voor ons een doordringende vraag is: "Als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof 
vinden op aarde?" 
In het Zonnehuis gaat om 10.15 uur voor ds. A.P.J.W. van der Wal en zal de Vredescantorij 
o.l.v. Jaap van Toor medewerking verlenen. 
[PGK] 
 
Nieuwe kerkelijk werker 
Zoals u wellicht weet heeft onze wijk nog een vacature kerkelijk werker voor 16 uur. De 
wijkkerkenraad heeft gemeend deze vacature pas in te vullen na de komst van een nieuwe 
predikant om zodoende op zoveel mogelijk terreinen professionele aansturing en expertise te 
hebben. Voor een nieuw te benoemen kerkelijk werker zijn we op zoek gegaan naar iemand 
die 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. Dus meer in 
het opbouwwerk van de gemeente. 
Ik ben blij u te melden dat de wijkkerkenraad unaniem heeft voor gedragen voor een 
benoeming als kerkelijk werker in de Protestantse gemeente van Vlaardingen met als 
werkterrein onze wijkgemeente. 
Mevrouw Arianne Lodder, 
geb. dat. 14 juli 1971  
wonend te Zwijndrecht  
Arianne voldoet aan alle eisen qua opleiding en inschrijving in het register kerkelijk werker. 
Zij heeft jarenlange ervaring als jeugdouderling, is betrokken geweest bij het opzetten van 
jeugdwerk en tienerdiensten, heeft zitting gehad in de algemene kerkenraad. Daarnaast heeft 
zij haar sporen verdiend op organisatorisch gebied. Volgens referenten maakt zij makkelijk 
contact en is ze spontaan en enthousiast. Zij heeft geen professionele ervaring als kerkelijk 
werker en is nu in de ondersteuning werkzaam op een advocatenkantoor. Arianne heeft 
ervaring met het opzetten en gebruik van sociale media en andere communicatiemiddelen. 
De benoemingscommissie was, naast bovenstaande, onder de indruk van haar uitstraling. 
De omvang van de benoeming is, zoals gezegd:16 uur en de ingangsdatum 1 november a.s.  
Arianne heeft aangegeven graag aan het werk te gaan in onze wijkgemeente.  
De formele benoeming wordt afgehandeld door het College van Kerkrentmeesters.  
Rond 1 november zal Arianne worden verbonden aan onze wijkgemeente en bevestigd 
worden in het ambt van ouderling. 
Chris Bos 
 
Kerstmusical 
Hallo jongens en meisjes, 
Ook dit jaar willen we als kindernevendienst, weer een musical opvoeren tijdens de dienst op 
1e kerstdag. De musical gaat over een ster en dromen. Daarvoor vragen we jullie hulp weer. 
Zou jij een rol willen spelen in de musical? Je moet dan dus wel zeker weten, dat je op 1e 
kerstdag thuis bent en naar de kerk kan komen. Je krijgt de tekst en de liedjes weer mee 
naar huis. 
We gaan 4 zondagen oefenen (gelijk na de kerkdienst): 27 november, 4, 11 en 18 december. 
Op vrijdagavond 23 december is de generale repetitie. Wij zorgen weer voor wat lekkers. 
Als je mee wilt doen, stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar het volgende e-mailadres: 
kerstspel2013@gmail.com 
Hartelijke groet namens de leiding, 
Miranda Peters en Bineke Mostert 
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Roemenië-Werkgroep Holy 
De Roemenië-Werkgroep Holy bezoekt van 20 tot en met 25 oktober 2016 de 
zustergemeente Sábadi ut in Târgu Mures, Roemenië.  
Tijdens dit bezoek zullen de banden met onze zustergemeente opnieuw worden aangehaald 
en zal worden besproken hoe met alle veranderingen daar en hier de relatie zinvol kan 
worden voortgezet. Op het programma staan o.a. gesprekken met de jongeren, die aan deze 
gemeente zijn verbonden en een ontmoeting met de studenten, die vanuit Vlaardingen 
worden ondersteund. 
Over de ontvangst en de gesprekken met jongeren, studenten en de leden van de Sábadi ut- 
gemeente zal de werkgroep verslag doen op de Roemeniëzondag op 13 november 2016. 
De Roemenie-Werkgroep Holy. 
 
Toerusting in oktober 2016 
Graag breng ik nogmaals 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 collega-predikanten 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 

 
 


