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Terugblik op zondag 30 oktober 
Niet alleen door de start van Arianne Lodder was het een bijzondere dienst, op 
zondag 30 oktober. De cantorij had een prachtig aandeel in deze dienst die verder in 
het teken stond van het gedenken van 500 jaar Reformatie. Het Heilig Avondmaal 
werd feestelijk gevierd en er waren veel mensen in de kerk om erdoor gesterkt te 
worden. Want dat is toch de waarde van het Heilig Avondmaal: dat het ons sterkt in 
ons leven en bewaart bij Gods liefde! 
Over de Reformatieherdenking gesproken: daarover zal het nog vaker gaan, in de 
komende tijd. Niet om de mens Luther of ander reformatoren te verheerlijken, maar 
wel om stil te staan bij de blijvende betekenis van zijn nadruk op Gods genade en om 
samen na te denken over de vraag welke hervorming de kerk en de vertolking van 
het christelijk geloof vandaag de dag nodig hebben. En laten we dit zo oecumenisch 
mogelijk aanpakken en ook de ontmoeting zoeken met Rooms-katholieken!  We 
moeten immers bij dit 500e gedenkjaar van de Reformatie ook voorbij de breuk willen 
denken en geloven, die toen in de Kerk ontstond. 
 
Vooruitblik naar zondag 6 november 
Op zondag 6 november, de achtste zondag van de herfst, lezen we verder uit de 
Jozefcyclus, uit Genesis. We lezen in Genesis 41, verzen 37 - 46  hoe Jozef een 
bijzonder hoge positie krijgt nadat hij de Farao en zijn regering een wijs advies heeft 
gegeven in het omgaan met de crisis die eraan zit te komen. U weet het vast nog: 
zeven vette en zeven magere jaren. Daarover zal het gaan. Uit het Lucasevangelie 
zullen wij uit hoofdstuk 19 de verzen 41 tot en met 46 lezen. Daarin doet Jezus zijn 
weebeklag over Jeruzalem.                                                                                                                  
In deze viering zal Gabriëlle Wijnstok worden bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester. We zijn blij, dat ze deze taak op zich wil nemen! Het is een zegen, 
dat wij onze kerkenraad nog steeds kunnen bemensen en dat zovelen op een andere 
wijze hun bijdrage leveren in ons gemeenteleven. 
Erwin de Fouw 
 
Welkom Arianne! 
Het was een feestelijke viering afgelopen zondag. We vierden het Heilig Avondmaal, 
de Holycantorij zong prachtig, het startschot voor een jaar van vieren rondom het 
jubileum van de Reformatie werd gegeven en Arianne Lodder is als ouderling 
kerkelijk werker bevestigd en verbonden aan onze gemeente.  
Wat waren wij blij dat zij een van de sollicitanten was, de eerste contacten met 
Arianne voelden gewoon heel goed bij de gehele sollicitatie commissie. Wij zijn dan 
ook blij dat Arianne aan ons team is toegevoegd en kijken uit naar een vruchtbare 
samenwerking. 
Welkom Arianne, we hopen dat je je snel thuis zult voelen in en rond de gemeente 
en dat je veel plezier en voldoening mag beleven aan het werk hier. We hopen dat je 
je gesteund mag weten door ons als collega’s en door de kerkenraad en wensen je 
Gods onmisbare zegen bij je werk. 
Erwin de Fouw en Petra Nijboer  
  



 
Terugblik op bevestiging 30 oktober 
Als ik dit schrijf is het zondagavond, 30 oktober. Vanmorgen ben ik bevestigd als 
ouderling kerkelijk werker.  
Het was een bijzondere ervaring om op deze manier te beginnen aan een baan.  
De dienst, de liederen, de woorden die gesproken zijn, de zegen die ik mocht 
ontvangen: in een woord: "warm" 
Jullie hebben mij een warm welkom gegeven vanmorgen, ik ben er een beetje stil 
van.  Dit alles geeft mij nog meer energie om te gaan beginnen aan mijn werk in 
Holy. Ik hoop op een goede tijd en een mooie samenwerking. 
Arianne Lodder 
 
Herdenkingsbijeenkomst Het Zonnehuis 
Ieder jaar wordt ook in Het Zonnehuis stil gestaan bij de overleden bewoners, 
vrijwilligers en medewerkers van Het Zonnehuis. Centraal staat het noemen van de 
namen van de gestorvenen en wordt een licht ontstoken om hen te gedenken. Dit 
jaar zal ook de naam van Ineke Nap worden genoemd. Ineke was werkzaam in onze 
wijkgemeente, maar ook vrijwilligster in Het Zonnehuis en deed haar taak daar met 
veel passie en toewijding. Wanneer u dat wilt, kunt u bij deze bijeenkomst aanwezig 
zijn. Deze begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur. Vanaf 19:00 uur bent u 
welkom voor een kopje koffie of thee. Weet u welkom! 
André Betsema 
 
Wijkdiaconie 
Via Trudy Bolderheij is er een mooi bedrag binnen gekomen van 89,30 euro. 
Dit bedrag is de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering op 28 september 2016 in de 
Meerpaal. Hartelijk dank hiervoor. 
Wil Baris 
 
Roemeniëzondag 
Zondag 13 november 2016 is het in Wijkgemeente Holy Roemeniëzondag. In de 
dienst van deze zondag krijgt de relatie, die onze Wijkgemeente heeft met de 
zustergemeente Szábádi ut in Târgu Mures, Roemenië, de aandacht; dit jaar in het 
bijzonder jongeren in de zustergemeente en de studenten, die vanuit Vlaardingen 
worden ondersteund.  
Muzikale medewerking verleent het koor Glorious Touch. 
Na afloop van de dienst zal er voor de ondersteuning van Romakinderen een derde 
(deur)collecte worden gehouden. 
 
Wijn 
In de hal van het Kerkcentrum Holy staan wij weer gereed om uw bestelling te 
noteren (intekenlijst). Zoals ieder najaar heeft de Werkgroep Roemeense wijn in de 
aanbieding. Ons aanbod: een mooie rode Pinot Noir en een frisse witte Chardonnay 
Classica. Beide uit de oeroude wijngaarden van Câlusari. De prijs: € 6,95 voor zowel 
rood als wit.   
  



Kaartenbezorging 
Uw kerstkaarten kunnen wij helaas niet meer voor u bezorgen. U kunt hiervoor bij  
Wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk) terecht. Adressen waar u uw kerstpost 
kunt inleveren zijn: Fam. De Wilt, Kievitlaan 20, Vlaardingen en Bethelkerk, 
Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen. 
Roemenië-Werkgroep Holy.  
 
In Memoriam  
Op 20 oktober is overleden Geertruida Adriana v.d. Ende- de Korte. Zij mocht de 
leeftijd van 101 jaar bereiken. Truus, zoals velen haar kenden, woonde de laatste 
maanden in zorginstelling de Wilgenborg in Rotterdam omdat de zorg in de 
Meerpaal, waar zij de laatste jaren woonde, niet meer toereikend was. Truus was 
een gelovige vrouw, zij was een trouw kerkganger totdat haar gehoor achteruit ging 
en zij die dienst hierdoor niet meer kon volgen. Op de rouwkaart stond: “De Heer is 
mij tot hulp en sterkte”. Een tekst die laat zien hoe Truus in het leven heeft gestaan. 
In de afscheidsdienst hebben we met elkaar Jesaja 12 gelezen, een vertaling van 
psalm 23 gelezen en psalm 118 gezongen. Allemaal teksten die verwijzen naar 
vertrouwen. Het leven van Truus stond in het teken van vertrouwen, van Liefde en 
Licht van God onze vader. In het teken van het krijgen van hulp van haar Hemelse 
Vader. In moeilijke tijden, in tijden van verdriet maar ook in vreugde wist Truus de 
Liefde vast te houden. Die liefde straalde zij uit naar de mensen om haar heen. Naar 
haar dochter Marian waar zij zo veel van hield. En later waren daar ook Ben, de 
kinderen en kleinkinderen bij waar zij de liefde en verbondenheid mee deelde. Truus 
leefde in de wetenschap dat zij opgetild zou worden naar het Licht. Dat zij na dit 
aardse leven mag wandelen in het voetspoor van de Eeuwige. In de gedachte dat zij 
nu voor altijd Thuis is hebben wij haar losgelaten, haar teruggegeven aan God. In het 
vertrouwen dat Truus door God zelf in het licht getild is. Dat het troost mag geven 
aan Marian en Ben, Daniëlle, Maria en Jan, Joël en de achterkleinkinderen, dat hun 
moeder, oma en omi haar intrek heeft genomen bij de Heer. Dat dit naast alles wat zij 
in liefde delen dit met hen mee mag blijven gaan. 
Loes Hössen 
 
 


