KOPIJ ONDERWEG - WIJKBERICHTEN HOLY - 28 AUGUSTUS 2017
Bij de zondagen
Op zondag 3 september, de elfde zondag van de zomer en de twaalfde na Trinitatis
lezen we, volgens het Lutherse leesrooster, Jesaja 6, 8-13 en Marcus 7, 31-37. In
beide lezingen gaat het over oren waarmee niet gehoord wordt. Lichamelijke oren,
maar ook de oren van de ziel.
Op zondag 10 september vieren we weer een ‘Verrassend Holydienst’, samen
met de band Kaya, waarin we ook het Heilig Avondmaal zullen vieren (dat
oorspronkelijk 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 010-7860003/0620775145). Dan passen wij het in in de viering. Ook na de dienst zal er voldoende
gelegenheid om verder te praten over ‘ontmoeting’.
17 september Oecumenische Vredesviering
Op zondag 17 september, aan het begin van de vredesweek, viert onze
wijkgemeente een oecumenische vredesviering met de buren, de Rooms-katholieke
Pax Christi deelgemeenschap . We bezinnen ons op de kracht van verbeelding, het
thema van de vredesweek, in samenhang met de (lutherse) lezingen voor deze
zondag: Jesaja 56: 1-8 en Lucas 14: 1-6. We zetten onze oecumenische
verbondenheid kracht bij met een agapèviering, waarin we brood en wijn delen.
De viering begint, anders dan normaal om 10.30 uur. Voorgangers zijn pastor Kees
Koeleman en Ds. Erwin de Fouw en het koor Liriko verleent zijn medewerking.
Erwin de Fouw

Mededelingen Roemeniëwerkgroep
A.s. zaterdag, 2 september, staan de containers weer klaar op de stoep voor het
Kerkcentrum. Van 9.00 – 11.30 uur kunt u papier en karton inleveren. Onze mannen
staan er weer klaar voor om het in ontvangst te nemen. Opbrengst: in de maand juli
was de opbrengst € 351,46 over 3,96 ton ( 88,75 per ton). Giften: in de maand
augustus ontvingen 2 x €150,00 voor het Broodproject en € 5,00 voor Algemene
Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor.
Ontmoetings(soos)middag voor ouderen in Holy
Woensdag 6 september a.s. is er weer de ontmoetings(soos)middag in het
kerkcentrum Holy.
In september is het weer tijd voor ons jaarlijkse uitje. Op woensdag 6 september
brengen we een bezoek aan het Delta Hotel waar we om 14.00 uur verwacht worden
en waar we kunnen genieten van het prachtige uitzicht en waar we kunnen genieten
van een drankje en een hapje. In augustus heeft u zich al opgegeven tijdens de
soosmiddag maar als u zich nog niet heeft opgegeven kunt u ook mee.
U kunt natuurlijk op eigen gelegenheid naar het Delta Hotel gaan, dan ontmoeten wij
u daar. Als u om 13.40 uur bij het kerkcentrum Holy bent, dan hopen wij voor vervoer
te kunnen zorgen. Maar als u vervoer vanaf huis nodig hebt, bel dan zoals
gebruikelijk even met: Marijke Judels, tel. 4750716. Voor informatie kunt u bellen
met: Rinske Schlebaum, tel. 4741164 of met Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022

Video kerkterras op de website
De video opgenomen tijdens het Kerkterras staat inmiddels op de website:
www.pknvlaardingenholy.nl. Ook zijn er DVD’s beschikbaar.
Meer informatie bij: Bram van der Borden, tel.4742691 of 0622555372. Of via e-mail::
avanderborden@live.nl
Vredesweek en Walk of Peace
De Vlaardingse PAX Ambassade van Vrede doet actief mee aan de landelijke
PAX Vredesweek, die wordt gehouden van vrijdag 15 t/m zondag 24 september
2017. In deze week worden meerdere activiteiten georganiseerd, ook specifiek op
Vlaardingen gericht én in prima samenwerking met lokale maatschappelijke partners.
Een uitgewerkt programma wordt nader bekend gemaakt
In verschillende steden zal tijdens de Vredesweek een Walk of Peace worden
gehouden. In Vlaardingen sluiten we de Vredesweek hiermee af, op zondag 24
september. Een werkgroep van Vele Vlaardingers Eén Huis organiseert deze Walk of
Peace, samen met de PAX Ambassade van Vrede.
De Walk of Peace begint op zondag 24 september 2017 om 12.00 uur in
winkelcentrum Holiërhoek met koffie en thee en een lunch, waarvoor u zich kunt
opgeven middels intekenlijsten in onze kerk of via Han Raeijmaekers
(ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl / 06-30565296). Ter plekke kunt u een kleine
financiële bijdrage geven. De eigenlijke start is om 13.00 uur, met bijdragen van
onder meer de landelijke vredesambassadeur, de cabaretier Vincent Bijlo en
burgemeester Jetten. De precieze route wordt later via lokale media en Facebook
bekendgemaakt, maar we wandelen circa 6 kilometer met regelmatig rustmomenten.
Onderweg worden activiteiten, iets te drinken en een versnapering aangeboden. De
tocht eindigt om ongeveer 16.00 uur in ontmoetingscentrum De Windwijzer
(Schiedamseweg 95). Bij de afsluiting is er een korte manifestatie met infokraampjes,
muziek en iets lekkers.
Ook voor de kinderen zijn er activiteiten, zowel aan de start als onderweg. We hopen
op uw deelname!
In Memoriam
Op 17 augustus is Maartje Teijgeler overleden. Maartje Teijgeler geboren op 17
januari 1920 was een van de 6 kinderen Teijgeler. Maartje mocht studeren en werd
apothekersassistente. Tot aan haar pensionering is zij dit gebleven. Naast haar werk
heeft mevr. Teijgeler altijd een zorgende taak op zich genomen binnen de familie. Zij
was een vrouw die altijd haar “eigen ik” opzij kon zetten voor “de ander”. Zo heeft zij
haar moeder en twee tantes verzorgd tot hun overlijden. Later woonde zij met haar
zus Co aan de Wenenweg in Holy en heeft Ma Teijgeler ook voor haar zus gezorgd
tot haar overlijden. Mevr. Teijgeler had een brede interesse. Ze las graag, knipte
allerlei artikelen uit de krant om dit later met anderen te kunnen delen. Tussen deze
knipsels ook veel teksten, gedichten, korte stukjes die een kijkje gaven in haar
geloofsleven. Tijdens het voorbereiden van de dankdienst voor haar leven werd er zo
door haar veel aangereikt. Maartje Teijgeler had aangegeven dat er boven haar
overlijdensbericht zou komen te staan: “Geborgen in Gods hand”. Aan deze woorden
hebben wij ons ook vastgehouden tijdens het afscheid op 23 augustus in de aula van
begraafplaats Holy alwaar na de dienst ook de begrafenis heeft plaatsgevonden. Wij

hebben Maartje Teijgeler uit handen gegeven o.a. met de woorden: Heer, ik weet
niet wat morgen zal zijn. Evenmin weet ik wat er na dit leven komt. Zij die Uw Liefde
kennen vertrouwen blindelings op Uw bedoelingen. Geef mij dit vertrouwen Heer.
(Toon Hermans) Een knipsel van Ma Teijgeler. Wij mogen Maartje Teijgeler
geborgen weten bij God.
Wij wensen haar broer en schoonzus en neven en nichten sterkte toe in het gemis
van hun zus en tante.
Rinske Schlebaum

