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Terugblik op het Kerkterras
Wat een feest was het Kerkterras op 20 augustus! Waar ’s nachts grote slagregens
de bezoekers van het Zomerterras het terrein af joegen, was het op deze ochtend
stralend weer, zodat we het Kerkterras konden vieren zoals gepland: onder de open
hemel. Het was inspirerend en hartverwarmend om met zovelen uit de verschillende
kerken de eredienst in het park te vieren: de Rooms-katholieke Goede Herder
parochie, de Kerk van de Nazarener, de Volle Evangeliegemeente, de
Remonstrantse gemeente en de verschillende wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente. Iedere gemeenschap zag zich vertegenwoordigd in voorgangers en
lectoren en in het geweldige Kerkterraskoor dat zo kundig door Jaap van Toor werd
geleid. De Band “Je zal het maar in huis hebben” (!) wist prachtig het thema van de
dienst (‘All you need is love’) te verklanken op deze plek waar Kerk en Wereld met
elkaar werden verbonden. Veel dank gaat uit naar allen die zich hebben
ingespannen om deze viering te organiseren. Van hen allen noem ik hier nog even
Hans Dijkshoorn en collega Guus Fröberg bij name, de twee stille krachten op de
achtergrond. Ik verheug me al op volgend jaar!
Erwin de Fouw
Vooruitblik op de erediensten
Op 27 augustus, gaat Ds. Ab Haaima voor, oud-predikant van onze gemeente en de
meesten van u welbekend. Wat de lezingen betreft, heeft hij de vrije keuze. Het
oecumenisch leesrooster geeft voor deze tiende zondag van de zomer en de elfde na Trinitatis de volgendelezingen: Jesaja 51: 1-6 en Matteüs 16: 21-26. Het
alternatieve, Lutherse, leesrooster geeft als Oud-Testamentische lezing verzen uit de
deuterocanonieke toevoegingen aan Daniël, Daniël 3: 34-45. Het is een deel uit het
gebed van Azarja, één van de mannen in de vuuroven, waartoe ze door koning
Nebukadnessar veroordeeld zijn. De evangelielezing is Lucas 18: 9-14. Ik wens u
een goede dienst toe met collega Haaima.
Op zondag 10 september vieren we weer een ‘Verrassend Holydienst’, samen met
de band Kaya, waarin we ook het Heilig Avondmaal zullen vieren (dat oorsponkelijk
gepland was op 3 september). De dienst staat dan in het teken van ‘ontmoeting’.
Over dit thema willen we u zelf ook aan het woord laten. Daarom wil ik u namens de
voorbereidingsgroep vragen of u tijdens de viering iets zou willen zeggen over hoe u
God ontmoet of ontmoet hebt in uw leven of over een bijzondere andere ontmoeting
die voor u van grote betekenis is of is geweest. Wie graag iets wil vertellen, kan dat
aan mij doorgeven (erwindefouw@telfort.nl en 010-7860003/06-20775145). Dan
passen wij het in in de viering. Ook na de dienst zal er voldoende gelegenheid om
verder te praten over ‘ontmoeting’.
Erwin de Fouw
Afscheid Helma Meerman-Knegt
Tijdens de viering van zondag 13 augustus heeft de wijkgemeente Holy afscheid
genomen van Helma. Zij was jarenlang het (kosters)gezicht in het kerkcentrum. Twee
jaar ziekteverlof en een afkeuring door het UWV zijn de aanleiding voor haar vertrek.
Helma werd gekarakteriseerd als professioneel, accuraat, schoon en punctueel. Een
op en top professional die ook soms moeite had met minder gedisciplineerde
vrijwilligers. Met bloemen en een toespraakje door de voorzitters van wijkkerkenraad

en college van kerkrentmeesters werd Helma uitgeluid waarna heel veel
gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik maakte van haar persoonlijk afscheid te
nemen.
Chris Bos
In Memoriam
Op 20 augustus ons gemeentelid mevrouw Johanna Roos - van der Slot is
overleden, in de leeftijd van 95 jaar. Mevrouw Roos werd geboren in Schiedam, maar
kwam kort na de geboorte en de kort daarop volgende dood van haar moeder naar
Vlaardingen. Ze trouwde later met een weduwnaar, mijnheer Roos, die ze al kende
uit haar vriendenkring en ze ging zorgen voor zijn gezin. Nadat zijn kinderen het huis
uit gingen, ging ze zelf werken als verpleegkundige. De zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking had haar hart. Met haar man ging ze op verschillende
plaatsen in Nederland wonen. Samen met hem werkte ze in de instelling
Vogelenzang in Bennebroek, waarna ze met pensioen gingen. Na de dood van haar
man ging ze weer in Vlaardingen wonen. Mevrouw Roos was tot op hoge leeftijd een
kranige vrouw die zelf haar maaltijden kookte. Geestelijk was ze nog helemaal bij de
tijd, maar lichamelijk werd het steeds zwaarder door longemfyseem en hartfalen. Ze
leefde de laatste jaren mee met onze gemeente door het beluisteren van de
erediensten die zij op een usbstick thuis ontving.
We gedenken haar met eerbied en wensen haar stiefkinderen sterkte nu ze haar
moeten missen. De dankdienst voor haar leven, voorafgaande aan de crematie,
wordt op vrijdag 25 augustus gehouden in de aula van de Beukenhof in Schiedam,
om 14.00 uur.
Erwin de Fouw

