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Zondag 21 mei 
Op zondag 21 mei zal in onze gemeente Ds. Peterjan van der Wal, een van de 
geestelijk verzorgers in het Zonnehuis, voorgaan in ons kerkcentrum Holy. Zelf ga ik 
dan voor in het Zonnehuis. Er is dus sprake van een zogenaamde kanselruil. Thema 
van deze zondag is het gebed, naar de traditionele naam van deze zondag: Rogate 
en opkomend uit de evangelielezing: Johannes 16: 23b - 30, dat begint met Jezus 
uitspraak: “Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal 
het je geven.” 
 
Bijbelkring Meerpaal 
Op woensdag 24 mei is er in de kapel van de Meerpaal weer een bijbelkring. Het is 
de laatste van dit seizoen. We beginnen om 15.00 uur. U bent van harte welkom! 
Petra Nijboer 
 
Hemelvaartsdag in de Rehobothkerk 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, zijn er geen aparte diensten in de 
Bethelkerk en in het Kerkcentrum Holy. U kunt op twee plaatsen in de stad een 
viering bijwonen. Er is er een gezamenlijke viering voor de Protestantse Gemeente 
Vlaardingen in de Rehobotherk. Die dienst begint om 10.00 uur en heeft het karakter 
van een morgengebed, waarvan de orde van dienst te vinden is in het Liedboek, 
Zingen en bidden in huis en kerk, nr. 190a. Voorganger is Ds. Erwin de Fouw. 
En, zoals andere jaren, kunt u ook terecht in Het Zonnehuis. De viering daar begint 
om 10:15 uur. Ds. Peterjan van der Wal zal in deze dienst voorgaan. 
 
Terugblik Rooseveltvakantie 
Nog kampend met enige restjes moeheid en verkoudheid wil ik u een korte impressie 
geven van de Rooseveltvakantie op landgoed Nieuw Hydepark. Daar was van 6 tot 
en met 13 mei een groep van 50 gasten en ruim dertig vrijwilligers te gast in het 
vernieuwde Hydeparkgebouw dat lommerrijk gelegen is in het prachtige 
landschapspark. De gasten kwamen uit de verschillende wijkgemeenten van de 
protestantse wijkgemeenten in Vlaardingen en Schiedam (inclusief de Dorpskerk in 
Kethel). Maar ook uit andere kerken waren mensen afkomstig. Het was dus een 
oecumenisch samengestelde groep en dat werkte heel positief. 
Zo’n week is moeilijk te beschrijven voor mensen die er niet bij waren, maar ik doe 
toch maar een poging. Allereerst verliep alles in een heel goede sfeer, zowel tussen 
de gasten als de vrijwilligers. Voor de vrijwilligers was het dan wel geen vakantie, er 
heerste toch duidelijk een vakantiegevoel. Alles verliep in een mix van humor en 
ernst en boven alles was er echte aandacht voor de gasten. Dat deed hen goed, dat 
was duidelijk te merken. Zo kon al binnen een dag een gemoedelijke en veilige sfeer 
ontstaan, waarin mensen voluit tot hun recht konden komen. Het programma dat zich 
ontvouwde, was gevarieerd en toch ook prettig overzichtelijk: een hilarische douane-
act ter kennismaking met de vrijwilligers, een voorstelling door een zandkunstenaar 
en haar dochter, zwemmen of in het bubbelbad, binnen of op het terras allerlei 
spelletjes doen, Crazy Bingo (Bingo, maar dan onvoorspelbaarder...), een 
‘vakantiejacht’ waarbij we in groepjes 7 bijzondere personen en een dier (luipaard) 
moesten zoeken. Maar ook was er ruim de tijd voor beweging: er werd gegymd onder 
leiding van de fysiotherapeute en er werd elke dag gewandeld en gefietst op het 
landgoed, dankzij rolstoelduwers en de inzet van duofietsen en rolstoelfietsen. En 



elke avond liep het avondconcert uit op rolstoeldansen. Nooit gedacht dat dit ook kan 
op Djembémuziek. En dit alles bij een bijna de hele week aangename temperatuur 
en een lekker zonnetje. Laat ik de heerlijke maaltijden niet vergeten, die de hele dag 
door stipt werden geserveerd. Ook aan het geestelijke werd gedacht: op zondag een 
viering in de kapel met daarin de viering van het Heilig Avondmaal, twee keer een 
gesprek over wat in het leven tot steun is, bij elke maaltijd een gebed en voor het 
slapen gaan avondliederen zingen op de gangen. Alles valt voor de gasten nog na te 
lezen en te bekijken in de speciale Roosevelt vakantieweekkrant, die met vereende 
krachten en nachtwerk in elkaar werd gezet. Een week om nog vaak met een 
glimlach aan terug te denken! 
Erwin de Fouw 
 

Werkgroep Vlaardingen Srebrenica 
Het verslag van onze reis eind april naar Srebrenica, Sarajevo en Tuzla, dat 
afgelopen week in “Onderweg” stond, heeft heel veel positieve reacties opgeleverd. 
Ook werd regelmatig de vraag gesteld of men financieel de projecten van onze 
werkgroep kan steunen. Dat kan uiteraard. Via de bankrekening van onze werkgroep 
NL84 ABNA 0625 1508 56 t.n.v. HJ Strik o.v.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica.  
Heeft u het verslag gemist of wilt u het nogmaals nalezen, stuurt u mij dan even een 
e-mailtje. Ik zal dan tevens wat foto’s bijvoegen. 
Ook als u vragen of opmerkingen heeft kunt u mij benaderen. E-mail 
hjstrik@gmail.com, tel. 4741668. 
Hans Strik 
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