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Advent 
Omdat Vierde Advent en Kerstavond op dezelfde dag vallen, is de periode voor 
Kerstmis dit jaar korter dan andere jaren. Dat geeft mij persoonlijk een wat gehaast 
gevoel... Maar misschien past dat nu wel juist bij Advent, haastige afwachting van de 
komst van het kind van Kerstmis in ons midden, een samengebald verwachten van 
de komst van Gods Koninkrijk. Advent bepaalt ons erbij, dat die verwachting van 
Gods vernieuwing er altijd mag zijn, in ons leven.  
Omdat wij in deze Adventsperiode blijven doorlezen volgens het lutherse 
Leesrooster, staat de eerste Adventszondag, 3 december, in het teken van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Dat verhaal wordt in het klassieke kerkelijk jaar zoals dat tot 
in de Middeleeuwen in de Rooms-katholieke traditie gebruikelijk was, tweemaal 
gelezen. Het ‘Hosanna ‘ klinkt zowel op de Eerste Advent op uit Matteüs 21: 1-9 als 
op Palmzondag, uit Johannes 12: 12-24. Voor mij als lutheraan maakt het deel uit 
van een bekende gang door het jaar, bij u wekt het waarschijnlijk verwondering. De 
Anglicanen lezen overigens ook zo. En in het nieuw liedboek uit 2013 vinden we 
zowel in de Adventstijd als in de veertigdagentijd liederen bij de intocht in Jeruzalem. 
De lezing uit het Eerste Testament is op deze zondag uit Jesaja 40: 1-11. 
Erwin de Fouw 
 
Woede en vergeving 
Op donderdag 30 november is er weer een avond in de serie over woede en 
vergeving, ditmaal benaderd vanuit het oogpunt van de (kerk)geschiedenis. Vorige 
week stond deze avond in de wijkberichten van Centrum-West per abuis 
aangekondigd voor 23 november, maar die fout is hiermee rechtgezet. De avond 
wordt gehouden in de Bethelkerk en begint om 20.00 uur.  
 
Hoop 
Bij ‘Vat moed, bedroefde harten’, vers 2 uit lied 440: ‘Ga, stillen in den lande’. 
Door ds. Marrit Bassa uit Voorst “Nieuwe hoop. Het klinkt mooi. Maar hoop heeft iets 
vaags. Want waar hoop je eigenlijk op? Een betere wereld, meer wetenschappelijke 
inzichten? Ik vraag me soms af waar de gewone mens op hoopt. Die mens voor wie 
geloof en God te grote woorden zijn. Die mens die gewoon bezig is te leven op de 
best mogelijke manier. Eerlijk gezegd durf ik hem die vraag niet te stellen. Bang voor 
het antwoord, wellicht ook bang dat ik de vraag terug krijg. 
Wat hoop ik? Advent mag dan een tijd van verwachting zijn, maar waarvan precies? 
Het koninkrijk? Hoe zie ik dat dan voor me? Of moet ik, moderner, zeggen datde 
verwachting bestaat in het leven dat ik leid. Dat mijn manier van leven al iets 
uitstraalt naar de wereld. Is dat niet te weinig? Kan het niet een beetje meer, of wat 
concreter 
Het bombastische van een naderende koning zegt me niet zo veel. Maar diep in mij 
breekt altijd iets door waneer ik onderdeel ben van de liturgie. Van de sacramenten. 
Voor een ander kan dat vaag klinken. Maar het geeft mij kracht om te leven. Hoop 
zegt me dat God zich vinden laat. Ook door mij. En die ander. God, dat U zich laat 
vinden door ieder mens.” 
Uit: ‘Iedere dag een nieuw begin, dagelijks op weg met het nieuwe liedboek’, 
uitgeverij Boekencentrum, onder redactie van drs. Nienke van Andel. 
 
70 + kring 



Ik meld hier alvast dat op woensdag 13 december de 70+kring weer bij elkaar komt, 
in Kerkcentrum Holy, vanaf 15.00 uur. We spreken met elkaar naar aanleiding van 
het Kerstnummer van oecumenisch maandblad ‘Open Deur’, met als thema ‘Wek 
mijn zachtheid weer’. 
Erwin de Fouw 
 
Sirkelslag Kids 2017 
Op 17 november speelden 9 kinderen in de jeugdruimte met veel enthousiasme het 
spel Sirkelslag Kids. Om 19.30 was de aftrap en begonnen we met 332 teams in heel 
Nederland aan dit interactieve spel. Samen met Gideon versloegen we de 
Midianieten. In allerlei spelvormen kwamen onderdelen van het verhaal terug. Zo 
moesten we het heilige altaar proberen te laten staan en andere altaren omgooien. 
Daarnaast hebben we onder andere een muziekinstrument gemaakt, raadsels 
opgelost en water geschept en gelikt. We kunnen terugkijken op een natte, gezellige 
avond waarop de Holy Kids veel plezier hebben gemaakt en goed samen hebben 
gewerkt. De Holy Kids zijn op een mooie 115de plek terecht gekomen. Volgend jaar 
zijn we zeker weer van de partij!! 
Peter van der Poel, Miranda Peeters en Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Adventsproject Kindernevendienst: 
In de adventsperiode zullen we ons tijdens de kindernevendienst richten op allerlei 
aspecten van het licht. Zo zal het de komende weken steeds lichter worden en hopen 
we dat op kerstavond de kerk uiteindelijk vol van licht zal zijn! 
De eerste adventszondag zal in het teken staan van: “De schrik van het Licht” 
We lezen tijdens de kindernevendienst het verhaal van Zacharias en Elisabeth. Toen 
Zacharias een offer bracht in de tempel, zag hij opeens een engel bij het altaar. Wat 
schrok hij van dit licht! We hebben het met elkaar over hoe het voelt om ergens lang 
op te moeten wachten en over waar wij van kunnen schrikken. Samen gaan we een 
“reukoffer” maken. We hopen jullie allemaal aanstaande zondag te ontmoeten tijdens 
de kindernevendienst! 
 
Kinderen gezocht voor kerstavond: 
Op de vroege kerstavond zullen we met de kinderen van de kindernevendienst een 
schimmenspel vertonen aan alle mensen in de kerkzaal. Heb je je nog niet 
opgegeven, maar wil je wel meedoen? Je bent nog van harte welkom! We oefenen 
op de eerste drie adventszondagen, direct na de kerkdienst. Aanstaande zondag 
zullen de rollen verdeeld worden.  
Namens de kindernevendienstleiding, 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 

 
ADVENTACTIE 
Ook dit jaar vragen we tijdens de adventsweken weer uw aandacht voor het werk van 
Solidaridad. Koffieboeren in Latijns-Amerika leven vaak in armoede. De bodem van 
hun koffieplantages raakt snel uitgeput door klimaatveranderingen, zoals extreme 
droogtes en hevige regenval. Veel boeren zien geen andere oplossing dan 
regenwoud te kappen voor nieuwe vruchtbare grond. Maar na de eerste jaren raakt 
ook deze grond uitgeput. Alleen al in Peru kapten koffieboeren tussen 2000 en 2012 
regenwoud ter grootte van 325.000 voetbalvelden. Deze ontbossing leidt tot nog 
meer klimaatveranderingen wereldwijd. Solidaridad traint koffieboeren in Peru, 
Colombia en Mexico in klimaatvriendelijke koffieproductietechnieken. De komende 3 



jaar wil Solidaridad nog eens 8.000 koffieboeren in Zuid-Amerika trainen. Dat is 
alleen mogelijk met uw hulp. De collecte van vorige week was voor het werk van 
Solidaridad bestemd. Naast uw financiële bijdrage aan het werk van Solidaridad kunt 
u ook op een andere manier bijdragen aan klimaatvriendelijke koffie. Bijvoorbeeld 
door te kiezen voor producten met de labels Fairtrade en Max Havelaar – 
gegarandeerd verkrijgbaar in de Wereldwinkel. 
Solidaridad helpt, al ruim vijfenveertig jaar. En evenveel jaren is er in Vlaardingen 
aandacht en actie voor Solidaridad. En dit bijna altijd samen met de Wereldwinkel; zo 
ook dit jaar !  
 
Schrijfmarathon Amnesty 

Op zondag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Op de 
Internationale Mensenrechtendag vragen de Verenigde Naties en de 
mensenrechtenorganisaties aandacht voor hun werk en worden diverse 
internationale prijzen voor mensenrechtenwerk uitgereikt. Wereldwijd wordt er 
speciaal op deze dag aandacht gevraagd voor 10 voorbeelden van slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen in 10 verschillende landen. Op 8 december houdt 
Amnesty Vlaardingen in de Windwijzer van 11.00 tot 18.00 uur een schrijfmarathon. 
Iedereen is welkom om brieven of kaarten voor deze 10 verschillende mensen te 
komen schrijven. Van harte aanbevolen! 
Franz Jansen 

 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 6 december 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag 
georganiseerd in het kerkcentrum Holy. Komt u ook ??  
Op deze laatste soosmiddag van het jaar 2017 hebben wij een adventsviering 
waaraan ds. Erwin de Fouw en Jaap van Toor zullen meewerken.  
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog 
nooit geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw 
buren meenemen. 
Tot ziens op woensdag 6 december a.s. ; als u vervoer nodig hebt, bel dan even met 
Marijke Judels, tel. 4750716 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum 4741164 
Anneke v.d. Graaf 2497022 
 


