
KOPIJ ONDERWEG 1 MEI 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY 

 
De komende zondagen 
Op zondag 7 mei, zondag Jubilate (Juicht) zal voorgaan Ds. G. van Doornik, 
emeritus predikant uit Maassluis en zeker geen onbekende bij ons. Op het 
alternatieve (Lutherse) leesrooster staan voor deze zondag Jesaja 40: 26 -31 en 
Johannes 16: 16 -23a. Maar de keuze laat ik aan collega Van Doornik.  
In Het Zonnehuis gaat Mw. Mieke Zoutendijk voor en in Drieënhuysen is Mw. G.J. 
van den Berg de voorganger. 
Op 14 mei, zondag Cantate (Zingt) zal Ds M. den Hartog uit Sint Michelsgestel 
voorgaan. Ook zij is inmiddels een goede bekende in onze gemeente. De lezingen 
volgens het lutherse leesrooster voor deze dag zijn uit Openbaring (14: 7-8) en 
Johannes 16: 5-15. Maar ook hier geldt: de beslissing is aan Ds. den Hartog. Ik wens 
u goede vieringen toe. 
Erwin de Fouw 
 
11+ groep 
Zondag 7 mei is het weer de eerste zondag van de maand en dat betekent dat we 
als 11+ groep weer bij elkaar komen. Zo vlak na 4 en 5 mei gaan we het hebben over 
"vrijheid". 
Tot zondag allemaal! 
Peter Schlebaum  

 
Naar het Roosevelthuis 
Zoals een aantal van u al weet, mag ik als begeleidend predikant deelnemen aan de 
vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn, van 6 tot en met 13 mei. Ik verheug me 
daar op! Een week tijd voor goede gesprekken over het leven, een week lang samen 
genieten van al het goede op het mooie landgoed Hydepark. Ik hoop dat ik me er 
nuttig kan maken, zoals de vele vrijwilligers dat zeker zullen doen. Voor mij 
persoonlijk is het ook een kennismaking met het vernieuwde Hydepark, dat ik goed 
gekend heb in de vorm die het voor de sloop had. Ik kwam er geregeld als 
theologiestudent en later als beginnend predikant, zoals velen met mij.  
Voor pastorale zorg kunt u in deze week terecht bij Petra Nijboer, Rinske Schlebaum 
en Loes Hössen. 
Erwin de Fouw 

 
Geboorte 
Op 19 april is Jent Peter Aart geboren, zoon van Mark Wilhelm en Annemarijn 
Schlebaum en broertje van Mare. We heten hem van harte welkom in onze 
gemeente en wensen zijn ouders en zusje veel geluk en Gods zegen toe. 
Erwin de Fouw 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
zaterdag, 6 mei a.s. zullen de containers weer klaarstaan op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 tot 11.30 uur.  
Opbrengst: we hebben van Irado nog geen nieuwe gegevens binnen gekregen. 
Giften:  we ontvingen een bedrag van € 5,00 bestemd voor Algemene Zaken. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
De Roemenië-Werkgroep 



 
Wijkdiaconie 
Via Trudy Bolderheij is er een mooi bedrag binnen gekomen van 87,20 euro. 
Dit bedrag is de collecte van de Heilig Avondmaalsviering op 26 april 2017 in de 
Meerpaal. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Wil Baris 
 
Inzamelactie kleding 
Op zaterdag 13 mei vindt in Vlaardingen de kledinginzamelingsactie plaats van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan kleding en ander textiel dat u 
niet meer gebruikt tussen 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de Pax Christikerk 
(naast Kerkcentrum Holy). Graag inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk 
te verplaatsen zijn. 
De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject 
voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in 
Nood. Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog 
veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug 
kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid 
aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een 
toekomst hebben. Ik wil deze inzamelingsactie van harte bij u aanbevelen. 
Franz Jansen, werelddiaken 
 
Wat geloof jij? 
Op dinsdagavond 16 mei 2017 houdt de Protestantse Gemeente Vlaardingen een 
ontmoetingsavond voor gemeenteleden van de vier wijkgemeenten. Het doel is om 
elkaar beter te leren kennen in onze eenheid in verscheidenheid door met elkaar een 
geloofsgesprek te voeren. Dit doen wij aan de hand van enkele thema’s die 
samenhangen met de herdenking van 500 jaar Reformatie.  
Voor deze eerste bijeenkomst in zijn soort worden per wijkgemeente vijf 
gemeenteleden en een ambtsdrager benaderd. Ook zullen de kerkelijk werkers Lydia 
Roosendaal en Marja Griffioen en de predikanten Koos Snaterse, Nico Paap en 
Erwin de Fouw erbij zijn. Locatie is ‘De Dijk’ aan de Maassluissedijk 5. 
Erwin de Fouw 
 
"Waardig leven - waardig sterven" 
De discussie over voltooid leven en een waardig, zelfgekozen levenseinde is actueel. 
Op 17 mei wordt er een avond georganiseerd met als thema "Waardig leven - 
waardig sterven" Naast zelfbeschikking en een zelfgekozen levenseinde en de hulp 
aan mensen die deze wens hebben wordt ook aandacht besteed aan de vraag of er 
wegen zijn waardoor het leven meer waardevol kan worden zodat we ons op een 
andere manier kunnen verhouden met vergankelijkheid, dood en eindigheid. Ton 
Vink (filosoof en eigenaar filosofische praktijk Ninewells) en Jean Jacques Suurmond 
(theoloog, personal coach en pastor) zullen hierover spreken. Vragen uit de zaal 
worden in het tweede deel van de avond door een deskundig panel besproken. Dit 
panel bestaat uit een huisarts, een SCEN-arts, iemand van het sociaal wijkteam 
Vlaardingen Holy en de sprekers. 
Organisatie is in handen van “Drempels over” een samenwerkingsverband tussen 
kerken in Vlaardingen Holy die actuele thema’s ter sprake wil brengen. 
U bent van harte welkom op 17 mei 2017 in Lyceum VOS (ingang Willem 



Lodewijklaan). De avond begint om 20.00 uur. 
Erwin de Fouw, Leen den Boer, George Anderson en Arianne Lodder 
 
10 juni 2017: Reformatiebijeenkomst 
Op zaterdag 10 juni organiseren 500 Jaar Protestant en Refo500 een grootschalige 
Reformatiebijeenkomst in Gouda. Doel van deze bijeenkomst is om terug te zien en 
vooruit te kijken. De bijeenkomst is een onderdeel van de PKN-estafette die het hele 
land doorgaat. 
De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor 
vandaag en morgen. De reformatie leidde sinds 1517 tot grote veranderingen op 
allerlei gebied in heel Europa en de invloeden daarvan zijn tot op de dag van 
vandaag duidelijk merkbaar in ons hele land; ook in Gouda. 
In de middag zal in drie historische kerkgebouwen (de St. Janskerk, St Joostkapel, 
Oud-Katholieke kerk) een wandelconcert worden georganiseerd. Dit wordt afgesloten 
met een middeleeuwse maaltijd in de St Janskerk. Deelname hieraan kost € 15,00 
p.p., opgave vooraf is noodzakelijk. 
De St. Janskerk zal ’s avonds het decor zijn van een boekpresentatie, een theatrale 
vertelling en een expositie: zingen in  kleur, de psalmen verbeeld , allemaal 
betrekking hebbend op 500 jaar Reformatie. Diverse prominente protestanten zullen 
aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan de Reformatiebijeenkomst. Naast prof. 
dr. H.J. Selderhuis, directeur Refo 500 en prof. dr. W.P. van den Berken zullen o. a. 
EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (Wethouder ChristenUnie Gouda), 
drs P.L de Jong acte de presence geven. De avondbijeenkomst is vrij toegankelijk, 
wel wordt er gecollecteerd. 
Meer informatie is te vinden op: www.dwarsdurvenzijn.wordpress.com. 
 

http://www.dwarsdurvenzijn.wordpress.com/

