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Zondag 18 juni 
Op zondag 18 juni, de zondag na Trinitatis, lezen we weer verder uit het Lutherse 
leesrooster en komen we uit bij Jesaja 5: 8-16 en Lucas 16: 19-31. Beide lezingen 
gaan in op a-sociaal gedrag, waarbij a-sociaal dan bedoeld is als: tegen de 
gemeenschap in. Jesaja roept wee over degenen die zich verrijken ten koste van de 
armen en het land gebruiken als of het alleen van hen is. De gelijkenis over de rijke 
man en de arme Lazarus houdt ons op een vergelijkbare wijze voor ogen, dat God 
wil, dat wij in deze wereld rekening houden met elkaar en dat ieders leven ertoe doet, 
of het nu om een arm of rijk persoon gaat. Inkomensverschillen mogen niet leiden tot 
mensonterende leefomstandigheden. Dat is onverminderd actueel, jammer genoeg 
en de grote vraag blijft dan ook: waarom luisteren wij zo slecht en is de wereld nog 
altijd vol van ten hemelschreiende armoede? 
Verder wordt op deze zondag het Heilig Avondmaal gevierd. In de preek zal ik ruime 
aandacht besteden aan de vraag wat we nu eigenlijk vieren in de Maaltijd van de 
Heer en daarbij ook de relatie leggen met de lezingen. 
Erwin de Fouw 
 
Vooraankondiging Kinderrestaurant 
Na het grote succes van vorig jaar openen wij, op veler verzoek, weer het 
kinderrestaurant. Dit zal gebeuren op zondag 2 juli na de dienst! 
Deze zondag wordt het een zeer feestelijke dag. Tijdens de dienst nemen twee 
kinderen afscheid van de kindernevendienst en vliegen zij over naar de 11+ groep. 
Ook willen we op 2 juli onze nieuwe ruimte officieel openen. U kunt deze ruimte na 
de dienst komen bekijken en zien hoe mooi alles is geworden. 
Daarna kunt u gezellig napraten in ons kinderrestaurant en uw trek stillen met 
overheerlijke pannenkoeken. 
Voor 5 euro per persoon kunt u onbeperkt pannenkoeken bij ons komen eten. 
Natuurlijk zal er ook voor drinken gezorgd worden.  
De komende zondagen kunt u zich aanmelden via een inschrijfformulier in de hal, 
zodat we weten hoeveel pannenkoeken we ongeveer moeten bakken.  
We hopen u allemaal te zien op 2 juli!! 
De kinderen van de kindernevendienst 
 
Na ‘Maria’ 
En dan ineens is het zover. Na een lange en intensieve voorbereiding werd op 
zaterdag 10 juni in een bijna uitverkochte Stadsgehoorzaal de musical Maria op de 
planken gebracht. En het werd een daverend succes, dat het wachten meer dan 
waard is geweest. Drie uur lang namen spelers en zangers ons mee in een 
ontroerend en ook humoristisch verhaal dat tot nadenken stemt. Of je nu Rooms-
katholiek of protestant bent of nog weer een andere achtergrond of 
levensbeschouwing hebt, dit muzikaal verhaal biedt de mogelijkheid dichter bij Maria 
te komen en je te laten aanspreken door ‘de kracht van liefde’ (de ondertitel). En wat 
mij nog het meest raakte, was de verbindende kracht van het samenwerken aan 
deze productie. Het was er goed aan af te zien dat koor, spelers, regisseur en 
dirigent in de voorbereidingstijd goed op elkaar ingespeeld waren geraakt. En de 
mensen kwamen overal vandaan: uit de verschillende wijkgemeenten (Holy was 
goed vertegenwoordigd, constateerde de chauvinist in mij tevreden...) van de 
Protestantse gemeente Vlaardingen, de Rooms-katolieke parochie en daarbuiten. 



Knap werk, waarvoor Bert van der Meer, dirigent van het Pauluskoor en regisseur 
Frank Stratmann een groot compliment verdienen. Maar daarnaast ook al die 
spelers, zangers en andere medewerkers, jong of al wat ouder, die deze productie 
mogelijk hebben gemaakt. Gefeliciteerd met dit mooie resultaat en bedankt voor een 
prachtige avond. 
Erwin de Fouw 
 
Nacht van gebed voor vervolgde christenen 
In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni wordt door Open Doors weer de 
jaarlijkse Nacht van Gebed georganiseerd. In Vlaardingen maakt de Volle 
Evangeliegemeente ruimte voor dit inititatief. Eén nacht bidden voor geloofsgenoten 
die vanwege hun geloof worden onderdrukt. In deze tijd, waarin veel christenen in 
Noord Korea, in het Midden Oosten en Afrika het zwaar te verduren hebben, is 
bidden een manier waarop we uiting kunenn geven aan onze zorg om hen en onze 
verbondenheid met hen. U bent van harte uitgenodigd om samen met ander 
christenen van diverse achtergrond te komen bidden in het Lentiz College, locatie 
Holy, Willem de Zwijgerlaan 230. Aanvang vanaf 22.00, welkom vanaf 21.45 uur. De 
gebedsnacht gaat door tot uiterlijk zes uur in de ochtend. Maar uiteraard kunt u ook 
voor een korte tijd komen bidden. 
Erwin de Fouw 


