
KOPIJ ONDERWEG - MAANDAG 10 APRIL 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Paaswake 
Op zaterdag begint om 22.00 uur de Paaswake. Zoals we op Goede Vrijdag eindigen 
in stilte, zo beginnen we de Paaswake in stilte: we gaan verder waar we gebleven 
waren. Het is stil en nog donker, maar begonnen vanuit het donker, zal spoedig in 
deze viering het Licht van Pasen worden binnengebracht. Verschillende verhalen uit 
de traditie van de Paaswake zullen worden gelezen. We maken de reis van Genesis 
via Exodus naar Ezechiël en komen uiteindelijk uit bij het Paasevangelie. Tijdens 
deze viering zullen ook verhalen van nu door klinken die ons vertellen dat Pasen tot 
op vandaag gebeurt. We gedenken onze doop en het Avondmaal. De Vredescantorij 
o.l.v. Jaap van Toor verleent haar medewerking. Voorganger is Petra Nijboer. 
Petra Nijboer 
 
Paaszondag 
En dan vieren we verder op Eerste Paasdag, met een feestelijke paasdienst waaraan 
de Holycantorij onder leiding van Piet George Klootwijk haar medewerking verleent, 
onder meer door het zingen van het ‘paasepistel’, Kolossenzen 3: 1 - 4.  
Daarnaast is de lezing uit het Eerste Testament uit Exodus 14: 9 - 14 en het 
evangelie klinkt opnieuw uit Johannes 20: 1 – 18. Zo staan we, met Maria van 
Magdala en de Opgestane Christus, in de tuin van het nieuwe begin. Bijzonder is dat 
we, na de preek, ook met elkaar in gesprek gaan over een vraag die samenhangt 
met Pasen. Die vraagt krijgt u voorafgaand aan de viering aangereikt. 
In Het Zonnehuis zal Mw. Mieke Zoutendijk voorgaan. Deze viering begint om 10:15 
uur. 
Ik wens u, mede namens Ton, een gezegend Pasen! 
Erwin de Fouw 
 
Op zondag 23 april, 10:00 uur, zal Ds. G.H. van de Graaf uit Rhoon bij ons 
voorgaan. De dienst in Het Zonnehuis op deze zondag wordt dan geleid door Ds. 
Peterjan van der Wal. Aanvang van deze viering is 10:15 uur. 
 
Project 40-dagentijd 
Afgelopen zondag heeft uw besparingen circa 255 euro opgebracht voor de 
campagne in de 40dagentijd. Daarnaast heeft de verkoop van de ‘kunstwerken’ door 
de kinderen van de Kindernevendienst afgelopen zondag 86 euro opgebracht zodat 
de teller nu op 1910 euro staat. Al met al een heel mooi resultaat! Dit bedrag wordt 
samengevoegd met op opbrengsten van de overige PKN wijkgemeenten en RK 
deelgemeenschappen in Vlaardingen en delen van Schiedam en Maassluis. Hiervan 
zal 15% worden gegeven voor het werk in de Pauluskerk in Rotterdam (ons doel wat 
dichterbij) en de rest gaat naar Kerk in Actie. Mijn dank voor uw ingebrachte 
besparingen en al het werk van de leiding en kinderen van de Kindernevendienst.    
Franz Jansen, werelddiaken 
 
Palmpasen 
De kinderen van de Kindernevendienst hebben een drukke periode achter de rug! 
Alle kustwerkjes moesten worden gemaakt in de afgelopen weken. Dat het echte 
kunstwerkjes waren bleek wel na afloop van de dienst! In een mum van tijd was alles 
uitverkocht. En het heeft maar liefst 86 euro opgebracht! Super! Door het maken van 
de kunstwerkjes was er dit jaar weinig tijd om de Palmpasenstokken te versieren. 



Toch was er een feestelijke optocht door de kerk. Kijk maar naar deze foto. En op de 
website staan er nog meer! 
 
Islam in Holy 
Enige tijd geleden besloot de kerkenraad dat we als wijkgemeente het onderwerp 
Islam, en de discussie daarover binnen de PKN, willen thematiseren.  
Afgelopen maanden waren er in de Windwijzer avonden over met name parallellen 
tussen de Bijbel en de Koran. De bijeenkomst(en) die wij u nu willen aanbieden, 
hebben een andere insteek. Aan bod komen de vragen: wat weten we zelf eigenlijk 
van de Islam, wat zijn onze beelden van deze godsdienst en van moslims in eigen 
land en daarbuiten, hoe kunnen we ons inzetten voor goed nabuurschap tussen 
christenen, moslims en de rest van de samenleving? Wat kunnen we hierbij hebben 
aan de Islamnota van de Protestantste Kerk in Nederland? 
 
Wij hebben ds. Willem J.E. Jansen uit Den Haag bereid gevonden om enige 
bijeenkomsten te leiden. Hij was lange tijd predikant in Den Haag, in Pakistan en 
Kenia, war hij ook docent was. Daardoor was hij in de gelegenheid verschillende 
facetten van de Islam “van binnenuit” te leren kennen. 
 
Onze eerste bijeenkomst staat gepland op 3 mei ’s avonds om 20.00 uur, in het 
Kerkcentrum Holy. Wij hopen op een levendige avond. 
Tine Dam en Erwin de Fouw 
 
Pasen 
Wanneer ik dit schrijf en wanneer u dit leest leven we nog in de Stille Week. Een 
week waarin we de weg gedenken die Jezus moest gaan. Een week van intens 
beleven, van diepgang, van stil staan bij het vele lijden dat in de wereld door mensen 
elkaar wordt aangedaan. We weten ook dat het niet stopt met Goede Vrijdag. Het 
wordt Pasen. Feest van Licht, van Leven en van Opstaan! Dat mogen we voluit 
vieren.  
Langs deze weg wil ik u mede namens Frank een mooi Pasen wensen. 
Petra Nijboer 
 
Avondmaalsviering in de Meerpaal 
In april is er geen reguliere Bijbelkring maar een Avondmaalsviering en wel op 
woensdag 26 april om 15.00 uur. Het is zoals gebruikelijk in de kapel aldaar en na 
afloop drinken en koffie en thee met elkaar. Ook al u niet eerder kwam, bent u van 
harte welkom om dit mee te maken. Ondergetekenden hopen samen voor te gaan. 
ds. Erwin de Fouw en Petra Nijboer  
 

Werkgroep Vlaardingen Srebrenica 
Tijdens ons bezoek aan de Business Fair in Srebrenica vorig jaar is onze keuze 
gevallen op Milan Maric. Hij is door ons in staat gesteld om een kinderdagverblijf / 
opvang / speelgelegenheid te gaan beginnen (kosten: ruim € 1600,00). Er wordt al 
flink gebruik van gemaakt van deze voorziening voor kinderen en de financiële 
verantwoording die wij in december 2016 van Milan ontvingen zag er prima uit!  
Van de zeven mensen die we tot nu toe gesteund hebben met het beginnen van een 
eigen bedrijfje, is er door vier van hen al een stuk van de lening (terug) betaald in het 
fonds. 



Ramo, ons succesverhaal heeft alles al terugbetaald en zelfs een extra donatie 
gedaan! Zoals hij zei: “Jullie hebben mij geholpen en zo kan ik weer anderen 
helpen!” 
Op zaterdag 22 april vertrekken we weer naar Srebrenica en we komen op 29 april 
terug. “We” zijn: Peter van der Poel, Rinus Witvoet, Hans van der Vlies, Pieter 
Wapenaar, Theo van Bodegom en Hans Strik. 
Het belooft weer een bijzondere reis te worden. Allereerst is er de Business Fair op 
25 april, waar wij hopelijk weer één van de jonge mensen kunnen gaan steunen. 
Daarnaast gaan we een groot aantal van de door ons gesteunde mensen bezoeken. 
Op 26 april, de dag voor Koningsdag, zijn wij uitgenodigd voor de 
Koningsdagreceptie die ’s avonds in Sarajevo wordt georganiseerd door de 
Nederlandse ambassade. ’s Middags voorafgaande aan die receptie zijn we door de 
ambassadeur persoonlijk uitgenodigd voor een onderhoud. Hij had al eens 
aangegeven dat hij graag met ons wilde praten over onze projecten die wij doen in 
samenwerking met Stichting "Udruzenje Prijatelji Srebrenice" van Dragana 
Jovanovic. 
Een geweldige blijk van waardering dus voor onze inspanningen. Maar waar zouden 
we zijn zonder de donateurs! 
U kunt (blijven) helpen door een gift op onze bankrekening NL84 ABNA 0625 1508 
56 t.n.v. HJ Strik o.v.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica. Voor informatie kunt u 
altijd bij mij terecht. Telefonisch 010-4741668 of via hjstrik@gmail.com 
Hans Strik 
 
'Drempels over': waardig leven en waardig sterven 
Een groeiend aantal mensen wil zelf bepalen wanneer het tijdstip van sterven is 
aangebroken, ook wanneer er geen sprake is van medisch vast te stellen uitzichtloos 
lijden (lichamelijk of geestelijk) en euthanasie om die reden niet toegestaan is. Met 
deze mensen op het oog heeft D66 stappen gezet naar een wetgeving waarin de 
stervenshulp aan deze mensen juridisch geregeld wordt. Daarom is er de laatste tijd 
veel te doen over het begrip 'voltooid leven'.  
In het kader van 'Drempels over' wordt op woensdag 17 mei een avond 
georganiseerd over het thema ‘Waardig leven, waardig sterven’. Als sprekers en 
gesprekspartners zijn onder anderen dr. Jean-Jacques Zuurmond, geestelijk 
verzorger en columnist van Trouw, een Vlaardingse huisarts en een lid van een  
sociaal wijkteam te gast. Daarnaast hopen we ook op de eigen inbreng van mensen 
uit de wijk. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Lyceum Vos, 
Koninginnelaan 771. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
Drempels over is het samenwerkingsverband tussen kerken in Holy, dat vanuit de 
kerk met de hele samenleving in gesprek wil over thema's die actueel zijn en 
iedereen bezighoudt. 
Namens Drempels over: 
Arianne Lodder, Anne van der Horst, Elly Barendregt, Leen den Boer, George 
Anderson en Erwin de Fouw 
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