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Eredienst met aftreden en inzegening  
Zondag 4 februari is het de vijfde zondag na Epifanie. En in de telling waarin de 
paaskring wordt uitgebreid tot een zeventigdagentijd is dit zondag ‘Sexagesima’, de 
zestigste dag. Op deze dag lezen wij volgens het oecumenisch leesrooster uit het 
boek II Koningen, hoofdstuk 4, verzen 18-21 en 32-37 het verhaal over Elisa, de 
profeet - en godsman, zoals hij genoemd wordt - die de gestorven zoon van een 
vrouw uit Sunem uit de dood opwekt en hem aan zijn moeder terugggeeft. Uit het 
Marcusevangelie klinkt het verhaal over de genezing van de schoonmoeder van 
Simon (Petrus). Het bijzondere is, dat zij, direct nadat de koorts weg is, voor hen 
begon te zorgen. Uitzieken is er niet bij... Maar dat zorgen is dan ook een belangrijk 
woord in het evangelie. Het is in de Nieuwe Bijbelvertaling een vertaling voor het 
griekse werkwoord diakonein dat ‘dienen’ betekent. Deze vrouw wordt de eerste 
diaken, zou je kunnen zeggen. Daarbij past heel goed wat op deze zondagochtend in 
de eredienst zal plaatsvinden: het afscheid en bedanken van Rinus Witvoet als 
diaken en in die hoedanigheid als voorzitter van de Centrale Diaconie van de 
Protestantse gemeente te Vlaardingen en tevens het aantreden van Marleen van der 
Vlies-Roozeboom die zal worden ingezegend als diaken met bijzondere opdracht. 
Onze wijkkerkenraad heeft haar als diaken benoemd en de bedoeling is dat zij door 
de Centrale Diaconie zal worden aangesteld als voorzitter. Dat zij hiertoe bereid is 
gevonden, stemt tot blijdschap. Mensen vinden die zo’n taak op zich willen nemen is 
immers niet eenvoudig. U bent na de dienst in de gelegenheid haar alle goeds in 
deze rol toe te wensen en Rinus Witvoet te groeten. 
Erwin de Fouw  
 
Sirkelslag 2018 
Vrijdag 2 februari binden we weer de jaarlijkse strijd aan. Dit keer samen met de 
jeugd van Ambacht-Oost. We verzamelen om 18.15 uur bij de Bethelkerk. We gaan 
eerst met elkaar eten. Om 19.30 uur begint het spel. Voor wie het vervelend vindt om 
alleen te fietsen: vertrek om 18.00 uur van het Kerkcentrum Holy. 
Tot vrijdag! 
Peter Schlebaum 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
A.s. zaterdag, 3 februari, zullen de containers weer klaarstaan op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengst: in de maand december was de opbrengst € 316, 25 over 4.6 ton (68,75 
per ton) 
Giften: we ontvingen voor het Broodproject 3 x € 150,00 en voor Algemene Zaken 
€ 50,00 en € 62,35. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Een groet van de Roemenië-Werkgroep 

 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 7 februari 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd 
in het kerkcentrum Holy. 
Op deze soosmiddag is Arianne Lodder onze gast. Zij is kerkelijk werker in onze wijk 
en zij heeft begin vorig jaar kennisgemaakt met ons en beloofde toen om na een jaar 
over haar werkzaamheden in de wijk te komen vertellen. Wij zijn erg benieuwd om 
haar verhaal te horen. Komt u ook ?  



Na de pauze is er weer alle gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar 
verder te praten. 
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog 
nooit geweest bent, u, mannen en vrouwen, zijn van harte welkom en u kunt een 
vriend of vriendin of uw buren meenemen.  
Tot ziens op woensdag 7 februari a.s. ; als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer 
even met Marijke Judels  – tel. 4750716 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Gloria Toonkunst 100 jaar! 
De meeste kerkleden onder u weten wel, dat ons kerkgebouw bijna de hele week in 
gebruik is. Kerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten zijn aan de orde van de dag. 
Zo is op de maandagavond de kerkzaal al heel veel jaren de repetitieruimte van ons 
koor “Gloria Toonkunst“ opgericht op 22 januari 1918, dus een 100-jarig jubileum! 
 
Wij willen u uitnodigen om op maandag 19 februari naar ons te komen luisteren. 
Om de twee jaar voeren wij de Johannes Passion van J.S.Bach uit in De Grote Kerk 
van Vlaardingen met een groot orkest en solisten. 
 
Op maandag 19 februari willen wij u laten horen waarom de Johannes Passion zo 
bijzonder is. Wij zingen dan zonder orkest en solisten, maar wel met een koor wat er 
mag zijn. Ons koor staat onder begeleiding van Bas van Houte. 
Er zullen o.a. een aantal bekende koralen gezongen worden, die voor u heel bekend 
zijn. Misschien raakt u zo geïnspireerd van onze toonkunsten, dat u ook het hele 
werk wil horen. De gehele uitvoering is dan op zaterdag 10 maart met orkest en 
solisten in De Grote Kerk. 
 
Het bestuur van Gloria Toonkunst heet u hartelijk welkom op 19 februari en verwacht 
u om 20.00 uur en om 21.00 kunnen we dan gezamenlijk koffie/thee drinken. 
Namens de P.R.-commissie Gloria Toonkunst, 
Cees Schipper 
 
In Memoriam 
Op 23 januari is ons gemeentelid Anton Adriaan - Ton - Memelink overleden, in de 
leeftijd van 88 jaar. Hij woonde in de Maria Louisastraat 52. 
Geboren (op 18 oktober 1929) en getogen in Nederlands-Indië, waar hij tijdens de 
oorlog in een Jappenkamp geïnterneerd werd, kwam hij na de oorlog naar 
Nederland. Hij moest daar zijn eigen weg zien te vinden, wat hem heel goed gelukt 
is. Hij trouwde met Dicky en samen bouwden zij een gelukkig huwelijks- en 
gezinsleven op, met drie dochters: Ingrid (Inge), Astrid en Marijke. Heel trots was hij 
op hen en zijn schoonzoons, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De bange 
oorlogsjaren kwam hij te boven, maar de band met het land van zijn jeugd, hoe sterk 
dat ook veranderd was, bleef altijd sterk. In de kerk was hij ook actief, hoewel hij altijd 
bescheiden was en bleef. 
In november 2017 werd hij ernstig ziek door een tumor met uitzaaiingen, waarna het 
snel slechter ging. Voor een afscheid is het altijd te vroeg, maar toch is het afscheid 
goed geweest. Hij overleed in alle rust thuis, gesteund door zijn vrouw en dochters. 



De dankdienst voor zijn leven, voorafgaande aan de begrafenis, werd gehouden op 
dinsdag 30 januari in het Kerkcentrum Holy. 
Wij vertrouwen hem toe aan Gods eeuwige liefde en wensen zijn vrouw, dochters en 
(achter)kleinkinderen veel sterkte toe en Gods zegen bij het dragen van dit verlies.  
Erwin de Fouw 
 


