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Terugblik op de Verrassend Holy viering  
De viering van 10 september deed zijn naam eer aan, want verrassend was deze! De 
muziek en muziekteksten van de band Kaya brachten op een eigentijdse manier 
onder woorden ‘dat ‘ontmoeten’ meer is dan ‘elkaar begroeten’. De liederen, 
waaronder het wonderschone ‘Christus, ons licht’ (1005 in het liedboek 2013), 
vormden een mooie combinatie van nieuw en vertrouwd en we konden rekenen op 
goede ondersteuning door organist van dienst Hans Treurniet. Ontroerend mooi 
vertelde onze stagiair Yordanos uit Eritrea hoe blij ze was met het vrijwilligerswerk in 
onze kerk. De kunstwerken waarvan afbeeldingen werden getoond waren van 
Edward Knippers en Marc Chagall. Natuurlijk was ook het vieren van het Heilig 
Avondmaal in een grote kring door heel de kerk anders dan wij gewend zijn. Aan de 
gang van zaken rond het vormen van de kring en het uitreiken van brood en wijn kan 
zeker nog een en ander gestroomlijnd worden. We hebben goed naar uw op- en 
aanmerkingen geluisterd. Maar over het geheel genomen hebben wij vooral positieve 
ervaringen teruggehoord. Bij deze viering was voor deze vorm gekozen om de 
ontmoeting en de verbondenheid tussen de leden van onze gemeente te 
benadrukken en te versterken. Nu zal in de werkgroep eredienst, de diaconie en de 
groep van mensen die betrokken waren bij het ronddelen van brood en wijn worden 
geëvalueerd. U zult er meer over horen. 
Erwin de Fouw 
 
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 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 
 
Start Huiskring Holy 28 september 2017 

De eerste bijeenkomst van de huiskring is op donderdag 28 september a.s. om 
14.30 uur, bij Jaap en Froukje Beukema, Olmendreef 135.  
De bedoeling van de huiskring is om in de huiselijke sfeer te ontdekken hoe we als 
gelovigen ons geloof kunnen voeden. Juist de diversiteit van mensen en hun 
geloofsbeleving blijkt vaak vruchtbaar te zijn om te ontdekken waarop het aan komt. 
We brengen de Bijbel ter sprake en soms een boekje als leidraad voor het seizoen. 
Maar de nadruk ligt vervolgens op ieders inbreng: een helder inzicht, een luisterend 
oor, een gebed, een lied, een gedicht of een helpende hand. We laten ons inspireren 
door het geloof in de God, die in Jezus zijn liefde voor de wereld heeft laten zien. 
We komen gemiddeld eens per maand bij elkaar. De eerste keer willen we peilen 
hoeveel mensen mee willen doen. We zullen ook met elkaar bespreken wat we 
verwachten van de huiskring en kiezen samen voor een thema of Bijbelboek als 
richtlijn voor de rest van het seizoen (dat loopt tot mei).De data voor de komende 
bijeenkomsten stellen we ook die eerste keer vast.  
NB: Wil je wel meedoen, maar kun de eerste keer niet, laat het ons weten! 



Voor meer informatie: Jaap en Froukje Beukema (010-4370830) 
jaapbeukema@gmail.com 
 
Vredesweek 
Voor de vredesweek, die duurt van 14 september tot en met 24 september is een 
Vlaardings programma gemaakt dat u vindt in de Onderweg van vorige week (nr 30). 
Een van de hoogtepunten zal de voorstelling ‘SOS earth - 99% weerbaar’, van 
theatergroep SPACE in De Harmonie (15.00 en 20.30 uur) zijn. En we hopen op uw 
enthousiaste deelname aan de Walk of Peace op zondag 24 september vanaf 13.00 
uur in winkelcentrum Holiërhoek. We lopen dan samen op met burgemeester Jetten 
en cabaretier Vincent Bijlo en vele anderen. Voor de lunch kunt u zich nog opgeven 
via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl. 
 
Oproep voor een sectiecoördinator en contactpersonen 
In de Kruidenbuurt en de kade’s langs de Vaart is dringend behoefte aan een 
sectiecoördinator voor sectie I-J. De werkzaamheden bestaan uit: het verwerken 
van de mutaties, de contactpersonen voorzien van de nodige informatie en het 1x 
per jaar vergaderen met de contactpersonen. 
Nodige tijd per maand, ongeveer één uur. 
De werkzaamheden van contactpersoon bestaan uit: het persoonlijk afgeven van de 
wijkbrief, vier maal per jaar bij 5 of 6 adressen in Uitzicht en Hoylede en de 
gereedgekomen nieuwbouw van Drieënhuysen. 
Nodige tijd per maand, ongeveer één uur. 
De bedoeling is natuurlijk om hierdoor contacten op te zetten en bij ziektes of 
eventuele problemen het Pastorale team te raadplegen. 
Als opdracht aan onze gemeente willen wij het “Omzien naar elkaar” gestalte geven 
in onze wijkgemeente, het zou fijn zijn dit belangrijke werk met velen te delen, zodat 
de al actieve gemeenteleden niet extra worden belast. 
Het zou geweldig zijn als er zich gemeenteleden hiervoor zouden aanmelden. 
Als deze vacatures niet worden vervuld, blijft er belangrijk werk liggen! 
Wie zich aangesproken voelt kan contact opnemen met: Bram van der Borden, 
voorzitter taakgroep Pastoraat, Tel. 0104742691 – 0622555372. Mail: 
avanderborden@live.nl  
 
Hartelijk Dank 
Heel hartelijk dank voor alle telefoontjes, mooie kaarten en gedichten die ik (Roos) 
heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in de Daniel den Hoedkliniek, waar ik een 
stamceltransplantatie heb ondergaan. Ik heb nog een lange weg te gaan. Ik hoop en 
vertrouw met Gods hulp dat alles goed mag gaan. 
Met vriendelijke groeten, Roos en Jan den Draak, Holysingel 418. 
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