
 
 
KOPIJ ONDERWEG 28 NOVEMBER 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY  

 
Bij de zondag 
Zondagmorgen 4 december, de 2e zondag van Advent, is onze voorganger ds. Erwin de 
Fouw. De lezingen zijn uit Jesaja 11: 1-10 en Mattheus 3: 1-12. Muzikale medewerking zal 
worden verleend door het gospelkoor “The Messengers” o.l.v. David van de Braak. Goede 
viering gewenst. 
Zonnehuis 
Zondagmorgen is er om 10.15 uur in het Zonnehuis een oecumenische viering waarin zal 
voorgaan mevrouw Ank Hermans. 
 
11+ groep 
Zondag 4 december komen we als 11+ groep weer bij elkaar. Het thema is dit keer: 
"Feesten, meer dan lol..." Zo vlak voor Sinterklaas gaan we kijken welke feesten er 
worden gevierd in ons land. Dat zijn niet alleen christelijke feesten, maar ook feesten die 
te maken hebben met andere godsdiensten. Hoe komt het dat mensen feesten zo 
belangrijk vinden? Tot zondag! 
Peter Schlebaum 
 
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 7 december 2016  wordt weer de ontmoetings (soos) middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Komt u ook ??  
Op deze middag vieren wij Advent m.m.v. ds. Erwin de Fouw en Hans Treurniet. Tijdens het 
tweede deel van de middag na nog een kopje koffie of thee kunnen er weer spelletjes gedaan 
worden. Houdt u niet van spelletjes, dan is er altijd wel iemand waar u een praatje mee kan 
maken.  
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit 
geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw buren 
meenemen. 
Tot ziens op woensdag 7 december a.s.; als u vervoer nodig hebt, bel dan even met Marijke 
Judels (4750716). 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum  (4741164) 
Anneke v.d. Graaf (2497022) 
 
Video-opnamen  gedachtenisdienst gereed 
De video-opnamen van de gedachtenisdienst van zondag 20 november zijn gereed  en  
vanaf heden te zien op de website: www.pknvlaardingenholy.nl. Tevens zijn er DVD’s  
beschikbaar, Informatie: Bram van der Borden, 010-4742691, avanderborden@live.nl. 
 
Adventactie 2016 
Ook dit jaar vragen we  tijdens de adventsweken weer uw aandacht worden voor het werk 
van Solidaridad. De adventactie voor Solidaridad heeft dit jaar als thema:  HELP 
SUIKERRIETKAPPERS AAN EEN TOEKOMST! 
Suiker. Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We eten in Europa gemiddeld 
38 kilo suiker per jaar per persoon. Dat komt voor een deel van suikerrietplantages in 
Midden-Amerika. Daar speelt zich echter een groot drama af. Door de loodzware 
arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers is chronisch nierfalen een ware epidemie in 
Midden-Amerika, die elke dag levens eist. Water, rust en schaduw, dat hebben de 
suikerrietkappers in Midden-Amerika hard nodig. Daarom nodigen wij u uit om betrokken te 
zijn bij de missie van Solidaridad om de leefomstandigheden van mensen in 
ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren. Met eenvoudige maatregelen als voldoende 



schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken kunnen we de 
suikerrietkappers weer een toekomst bieden.   
En wat kunt u doen voor een eerlijker wereld ? Door fair-trade producten te kopen, stimuleert 
u dat producten op een eerlijke en duurzame wijze worden geproduceerd. En wanneer we 
dat met ons allen doen, zal de gehele handel eerlijk en duurzaam worden. Faire-trade 
producten kunt u onder meer in de Wereldwinkel kopen.  In de komende adventperiode vindt 
u daarom na afloop van de dienst in de hal een stand van de Wereldwinkel met eerlijke 
producten zodat u een bijdrage kunt leveren aan een eerlijker handel. 
Franz Jansen (Werelddiaken) 
 
In memoriam 
Op zondag 13 november overleed Hendrika Johanna Meijer na een korte periode van 
afnemende gezondheid, in de gezegende leeftijd van 93. Rie Meijer woonde de laatste jaren 
in Het Zonnehuis. Gewerkt heeft ze altijd in de verpleging, hoofdzuster was ze in Siloam, in 
Vlaardingen en Rotterdam. Hoewel ze nooit getrouwd is geweest, verstond ze de kunst zich 
te geven aan mensen. Het was vooral haar vriendelijkheid die ons zo toestraalde: Zij was ons 
zonnetje. ... en dat gaf óns soms nieuwe kracht. Ze was opgewekt, blij, dankbaar, en zou 
nooit klagen: ze nam alles zoals het kwam. Ze kon ook echt genieten, samen met haar zus. 
Ze is veel op reis geweest, ook alleen, de hele wereld over. Ze was altijd graag overal bij, 
met verjaardagen en met kerst. En ze heeft maar wat vaak opgepast op neven en nichten. 
Die hebben een hele warme band met haar gekregen. Dat werd ook tastbaar in hun 
spontane bijdragen aan de afscheidsplechtigheid. Een en al dankbaarheid was ze, blij en 
tevreden met wie en wat er op haar levensavond op haar pad kwam aan gezellige mensen 
en leuke dingen. 
Mevrouw Meijer wandelde met God. Dat klinkt misschien een beetje raar of zwaar, maar het 
is toch een soort van waar. Ze droeg heel letterlijk altijd een pocketkruisje bij zich. Je zou het 
‘vertrouwend leven’ kunnen noemen: altijd worden wij door God geleid, ook wanneer wij niets 
daarvan merken. Het verlangen om door God thuisgehaald te worden, was uitgegroeid tot 
een verlangen méér dan wachters op de morgen. Zij wist waarheen zij ging, naar het 
Vaderhuis met de vele woningen. Zij is nu vrij. Vrijdag 18 november hebben wij afscheid van 
haar genomen in de aula, waarna wij aansluitend haar lichaam te ruste hebben gelegd op de 
Holy Begraafplaats. In Gods handen zijn wij welbewaard. Haar nagedachtenis is ons tot 
zegen. 
ds. Peterjan van der Wal 
 


