
KOPIJ ONDERWEG 23 JANUARI 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Zondag 29 januari 
Op zondag 29 januari, de vierde zondag na Epifanie, staan Sefaja 2: 3 en 3: 9-13 en 
Matteüs 5: 1-12 op het oecumenisch leesrooster. Voorganger is Ds. David 
Schiethart, die tot februari 2016 tijdelijk predikant was in de wijkgemeente Holy. 
Tegenwoordig werkt hij als predikant van de Protestantse wijkgemeente Den Haag 
Zuid-West in de Shalomkerk. Bijna een jaar na zijn vertrek bij ons en ruim een half 
jaar na zijn intrede daar is het natuurlijk heel goed om hem weer te ontmoeten! Ik 
wens u allen een goede viering toe.  
In Het Zonnehuis zal Mw. Hermans de voorganger zijn. Deze dienst begint om 10:15 
uur. 
Erwin de Fouw 
 
Avonden over het ‘lijden’ 
De vraag ‘waarom?’ is van alle tijden en van alle culturen. 
Telkens stellen we ons deze vraag: ‘waarom dit lijden? 
Waarom dit geweld in ons lichaam, waarom dit geweld van mens tegen mens, van 
mensen tegen mensen, waarom dit geweld in de natuur? Waarom dit geweld dat 
zoveel levens vraagt? Waarom deze zinloosheid en willekeur? 
Over deze indringende vraag, over het lijden hebben we als predikanten en kerkelijk 
werkers van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen een vijftal avonden 
georganiseerd. We nodigen u van harte uit om deze alle vijf te volgen. 
 
1E AVOND DE BIJBEL EN HET LIJDEN - 31 januari  
De serie over 'het lijden' begint op 31 januari met een avond over Bijbelse visies op 
het lijden. Uit zowel het Eerste als het Tweede Testament halen we wijzen van 
omgaan met de grote vragen rond het lijden op. Hoe komt de waarom-vraag terug in 
de Bijbel? Wat kunnen wij nu nog hebben aan de manier waarop in de Bijbel wordt 
gesproken over ziekte, rampspoed, oorlogsleed en vooral: Gods betrokkenheid 
daarin? Of overvragen we de Bijbel dan? We gaan er graag met u over in gesprek. 
 
Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg verzorgen de avond. Hartelijk welkom op 
dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Bethelkerk. 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 1 februari 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd 
in het kerkcentrum Holy. Het wordt een middag met verrassingen. Komt u ook?  
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 1 februari a.s.; als u vervoer nodig hebt, bel dan even met 
Marijke Judels, tel. 4750716. 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel.  4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
OPROEP: 



Heeft u nog een compleet spel Rummikub in de kast staan? Op de soosmiddagen 
maken we daar graag gebruik van. U kunt het spel afgeven in het Kerkcentrum Holy 
of even bellen naar een van bovengenoemde personen. Alvast hartelijk dank. 
 


