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De komende drie zondagen  
De komende drie zondagen zal onze wijkpredikant, Ds. Erwin de Fouw, voorgaan. Ik 
neem aan dat hij het Lutherse leesrooster weer verder volgt. Vanwege de 
vakantieperiode is er geen kindernevendienst. Wel is er oppasdienst. Aanvang van 
de diensten: 10:00 uur. 
In Het Zonnehuis zal op 30 juli voorgaan Mw. Mieke Zoutendijk, op 6 augustus Ds. 
Nico Paap en op 13 augustus Mw. Jacolien Immerzeel. Deze vieringen beginnen op 
10:15 uur. 
Op 6 augustus is er ook een viering in Drieënhuysen. Deze viering wordt geleid door 
Mw. Ds. G.J. v.d. Berg. Aanvang 10:00 uur. 
We mogen elkaar alvast goede vieringen toewensen! 

 
Vakantieperiode 
Mocht u in deze vakantie periode contact willen met één van onze pastores en u 
krijgt geen gehoor, dan kunt u altijd contact opnemen met de scriba via 010-4356966 
of via e-mail scriba@pknvlaardingenholy.nl. Hij is op de hoogte van de beschikbare 
mensen. 
André Betsema 

 
Zondag 6 augustus 2017: “oude en vertrouwde liederen" 
Evenals vorige jaren houden we ook deze zomer weer een dienst waarin we, naast 
een aantal liederen uit het huidige liedboek, ook liederen willen gaan zingen die we al 
lange tijd niet meer gezongen hebben. 
Onze huidige (nieuwe) liedbundel heeft een schat aan liederen maar er zijn ook 
liederen die helaas niet meer in deze bundel voorkomen. Misschien was u er wel erg 
aan gehecht en zou u dat best in een dienst nog eens willen zingen. 
Het kunnen liederen zijn uit het vorige Liedboek van 1973 of zelfs uit bundels die nog 
vroeger in de kerken gebruikt werden, zoals de Hervormde bundel van 1938 en de 
Gereformeerde Gezangenbundels. Maar ook uit de bundel van Johannes de Heer 
werd vroeger regelmatig gezongen. Het wordt dus een dienst met "oude en vertrouwde 
liederen". 
Dit idee ontstond enkele jaren geleden bij onze vroegere wijkpredikant ds. Jan de Geus 
omdat er in de vakantieperiode geen nevendienst is en veel kinderen (met hun ouders) 
met vakantie zijn. Veel ouderen zijn juist in deze periode thuis en daarom leek het een 
uitgelezen moment zo’n dienst te houden. 
Heeft u een dierbaar lied? Laat het ons weten! 
U kunt contact met ons opnemen tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 2017.  
We zullen zoveel mogelijk liederen die we aangereikt krijgen opnemen in de orde van 
dienst. Misschien krijgen we wel weer zoveel aanbod, dat we niet alle wensen kunnen 
vervullen. 
Alle liederen zullen die zondag worden afgedrukt in de orde van dienst en op de 
schermen worden vertoond.  
Ds. Erwin de Fouw, tel. 010-7860003, erwindefouw@telfort.nl 
Piet George Klootwijk, tel. 010-4748820, pg.klootwijk@gmail.com 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 2 augustus 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd 
in het Kerkcentrum Holy. 
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Op deze middag willen we samen met ds. Erwin de Fouw en u in gesprek gaan over 
wat in uw geloof belangrijk is. Een bijbeltekst, een mooie psalm of een ander lied of 
misschien heel iets anders. Neemt u gerust uw bijbel, uw liedboek of wat belangrijk 
voor u is mee deze middag. Jaap van Toor zal zorgen voor de muzikale omlijsting.  
Komt u ook? 
Na de pauze kunnen er nog spelletjes worden gedaan. Wilt u liever wat blijven praten 
met elkaar, dat kan natuurlijk ook.  
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00 tot 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. 
Graag tot ziens op woensdag 2 augustus 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 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
zaterdag, 5 augustus a.s., zullen de containers weer klaarstaan op de stoep voor het 
Kerkcentrum. 
Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengsten: in de maand maart ontvingen we € 399,17 over 4,46 ton (89,50 !!per 
ton), in april € 359,09 over 4,82 ton (74,50 per ton), in mei € 426,14 over 5,72 ton 
(74,50 per ton) en in de maand juni € 308,55 over 3,74 ton (82,50 per ton). 
Mooie opbrengsten!  
Giften: in de maanden april/mei/juni/juli ontvingen we 4 x € 5,00 en 1 x € 100,00 aan 
giften, bestemd voor Algemene Zaken. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Een vriendelijke groet van de Roemenië-Werkgroep 
 
Wij gedenken Arie Jacob Groenendaal  
(Lariksdreef 69, overleden op 16 juli, 69 jaar).  
Arie was getrouwd met ons gemeentelid Else Groenendaal-Duits.  
Het is niet te bevatten staat er op de rouwkaart. En dat zegt alles. Verbijstering, 
ontreddering, verdriet en ongeloof is er bij Else en bij andere dierbaren, omdat Arie 
zijn leven niet meer leefbaar vond. Hij was een lief, heel zachtaardig en uiterst 
behulpzaam mens, met humor en zorgzaamheid. Hij was steun en toeverlaat voor 
Else. Trouw en toegewijd bleef hij, ook in de moeilijkste tijden. Een binnenvetter was 
hij, voor wie het leven niet over rozen ging. Er waren veel zorgen, hij leverde veel in, 
zeker de laatste periode van zijn leven. De zorgen en de donkerte rustten te vaak te 
zwaar op zijn schouders. De kring om hem en Else heen werd kleiner in de loop der 
jaren en zorgtaken vielen weg. Plezier haalde hij nog uit het via Holiday Link op 
huizen en bijhorende honden passen. Arie had steeds vaker moeite om alles te 
overzien en zijn lichaam leek hem in de steek te laten. Arie wilde niemand pijn doen, 
maar hij was op. Het lukte hem niet meer.  
Op vrijdag 21 juli namen we afscheid van hem in de aula van begraafplaats Hofwijk, 
waarna hij werd begraven in het graf van de ouders van Else, de schoonouders die 
ouders voor hem werden: Nicolaas en Adriana Duits. Voor wie van Arie hielden en 
vooral voor Else is de wereld ingestort en lijkt er alleen diepdonker te zijn. Dat zij in al 
haar kwetsbaarheid steun van mensen en de dragende handen van de Nabije mag 
ervaren. Handen waaruit geen mens valt. 
Petra Nijboer 



 

 


