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De komende zondagen 
Op zondag 11 februari zal Ds. Peterjan van der Wal voorganger zijn in onze 
gemeente. Ds. van der Wal is als geestelijk verzorger verbonden aan het Zonnehuis 
in Vlaardingen. Hij en ik ruilen die dag van kansel: ik zal zelf voorgaan in het 
Zonnehuis. De lezingen volgens het oecumenisch leesrooster zijn: II Koningen 5: 1-3 
en Marcus 1: 40-45. Maar zoals steeds bij een gastpredikant is de keuze aan collega 
Van der Wal. Ik wens u een goede dienst toe. 
 
Zondag 18 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd (Invocavit) vieren wij 
gezamenlijk met onze buren, de Pax Christigemeenschap van de Goede 
Herderparochie. Het betreft een agapèviering, waarin brood en honing worden 
gedeeld. Muzikale medewerking wordt onder meer verleend door Impuls. Volgende 
week iets meer over de aard van deze viering. 
Erwin de Fouw  
 
Op weg naar Pasen 
Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christi kerk 
oecumenische vastenmaaltijden op de woensdagavonden. 
Het is een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek. 
De vastenmaaltijden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 19.30 uur en vinden 
plaats op 21 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart in de Pax Christikerk. 
Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden bij  
Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010-4742031, maar u kunt ook 
gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de kerk.  
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Wij heten u van harte welkom. 
Nel v Bodegom en Ria Witvoet 
 
70 pluskring 
De 70 pluskring zal op woensdag 14 februari bijeenkomen in het Kerkcentrum om te 
praten naar aanleiding van thema's uit oecumenisch maandblad Open Deur. We 
beginnen als gewoonlijk om 15.00 uur. Iedereen van harte welkom! 
Erwin de Fouw 
 
Vrouwendag 
Op zaterdag 10 maart a.s. wordt er een vrouwendag georganiseerd. Thema zal zijn 
“Steen voor steen: in welk huis wil jij wonen?”. De dag zal duren van 12.00 – 16.30 
uur in Kerkcentrum Holy. 
Het lijkt ons leuk als u en jij ook komt. En misschien weet je zussen, vriendinnen, 
buurvrouwen etc. die het ook leuk vinden om te komn. Meer informatie volgt 
binnenkort. Maar wil je je al aanmelden, dan kan dat bij Loes Hössen 
(loes.hossen@gmail.com / 06 49 77 25 80 ) of Arianne Lodder 
(ariannelodder.kw@gmail.com /06 23 24 15 40). 
 
Uit de wijkkerkenraad 
Op maandag 29 januari 2018 kwam de wijkkerkenraad bijeen. Veel concrete en 
inhoudelijke thema’s passeerden de revue:  
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Personalia 
Blij hebben we Marleen v.d.Vlies kunnen benoemen tot diaken met als speciale taak 
Rinus Witvoet op te volgen als voorzitter van het plaatselijke College van Diakenen. 
Dankbaar zijn we voor het vele werk dat Rinus de afgelopen jaren voor de Diaconie 
heeft verzet.  
Piet George Klootwijk stopt als dirigent en cantor van de Holycantorij. Paul v.d. 
Linden legt het ambt van diaken, na ook weer heel veel jaar, neer. Voor deze twee 
staan niet direct opvolgers klaar. Ook Hans Strik heeft aangegeven, na 40 jaar de 
ledenadministratie van onze wijk te hebben verzorgd, het ‘stokje’ te willen overgeven 
aan een ander. We zijn Piet George, Paul en Hans dankbaar voor het vele werk dat 
zij voor onze wijkgemeente hebben gedaan (en nog doen). Ook zijn we er in 
geslaagd dat vier dames onze expositieruimte in de kerk ‘voor hun rekening nemen’. 
 
Positieve verhalen 
We hebben heel wat positieve ‘geluiden’ met elkaar gedeeld. De verrassende 
vieringen rond kerst, de wijkbrief, de contacten met de scholen in de wijk en de 
hernieuwde contacten met de andere kerkgenootschappen zijn ‘pareltjes’ waar we 
mee verder kunnen. Daarnaast zijn er de contacten van de 11+ groep met de 
leeftijdgenoten uit de Bethelwijk. Het hoe langer hoe meer gebruik van de ‘nieuwe’ 
media in de kerk en de contacten binnen de sociale netwerken in de wijk worden 
positief ervaren. Soms hoor ik wel eens kommer en kwel als het om de kerk gaat, 
maar als je je ogen ‘open’ houdt, zie je de parels wel. 
 
Genoeg te doen 
O, natuurlijk, er is nog genoeg te doen! En we zijn nog steeds op zoek naar U! 
Ons lijstje voor de komende tijd werd moeiteloos ingevuld: 
- Actuele Bijbeluitleg met vertaling naar de dagelijkse praktijk, 
- Nieuwe vrijwilligers als gastvrouw, gastheer voor de dinsdag morgen en avond en 
de donderdag avond in ons kerkcentrum (Thomas weet er alles van) 
- De ‘open’ kerk, waar je ook in de week terecht kunt, 
- Praat-, doe-, en filmavonden. 
- Vieringen op zondag met gebruik making van moderne muzikale ontwikkeling, 
- Basispastoraat. 
Uiteindelijk werd gekozen om, zonder het andere uit het oog te verliezen, voor de 
concrete actie om de PR en de communicatie binnen onze wijk naar een hoger plan 
te tillen. Voor de zomer willen we resultaten zien. (Maar dat kan alleen als u/jij mee 
doet!) 
 
Arianne 
Via een werkverslag maakten we kennis met het vele werk dat Arianne het afgelopen 
jaar heeft verricht. Niet direct ‘op de kansel’, maar in de luwte van de wijk. Contacten 
met scholen, kerken, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Vaak ‘stil’werk, 
maar o zo belangrijk. Een van haar ‘speerpunten’ naar de wijk toe is ‘Waarderende 
gemeenteopbouw’. Samen kijken waar we blij van worden en die vreugde als een 
soort sneeuwbal gebruiken om verder te rollen. U hoort er ongetwijfeld nog van. 
 
Taakgroepen 
De diverse taakgroepen kwamen aan bod. De een met een uitgebreid verslag, de 
ander met een korte voortgangsrapportage. 



Te noemen valt de taakgroep Eredienst die de komende vergadering met voorstellen 
komt m.b.t. de avondmaalsvieringen. Een belangrijk onderwerp waar al veel, ook met 
u als gemeente, is overlegd. Wellicht is het goed om de definitieve voorstellen, vooraf 
nog een keer met u te delen. 
De taakgroep Pastoraat is geslaagd om mensen bereid te vinden gemeenteleden in 
de nieuwbouw van Drieën-Huysen te bezoeken. Voor de ‘gewone’ pastorale 
contacten zijn steeds minder mensen (velen 80+)beschikbaar. Wij komen er in het 
najaar op terug. 
“Drempels over” gaat zich met duurzaamheid bezig houden. De overige taakgroepen 
werken hard, maar doen dit vaak ‘in stilte’. 
 
Met de oproep om alle activiteiten in en van de wijk door te geven aan de scriba en 
het gedicht :”op de aarde en onder de hemel, Gods Glorie, besloten we de avond. 
 
Chris Bos, voorzitter wijkkerkenraad. 
 
Dag van de Dialoog 
Op vrijdag 2 februari 2018 werd alweer de voor de dertiende keer door Vele 
Vlaardingers Een Huis de Dag van de Dialoog georganiseer met als Thema “Dialoog 
in alle windstreken“. 
Het Kerkcentrum Holy zette graag voor de vijfde keer de deuren hiervoor open. Vier 
keer met een lunch en nu voor de vijfde maal was er een warme maaltijd waar aan 
17 personen hebben deelgenomen. 
Heel bijzonder was het mensen uit diverse windstreken met verschillende culturele 
achtergronden te ontmoeten en met elkaar aan tafel in gesprek te gaan. Het thema 
nodigde je uit te vertellen waar je wieg heeft gestaan en wat je herinneringen zijn aan 
de stad en het land waar je vandaan komt. Met veel passie werd er verteld over 
Vlaardingen en over plaatsen dichtbij en ver weg van Vlaardingen, zoals Terneuzen 
en Schiedam, Malta, Indonesië, België en Palestina. 
Ook werd er gesproken en genoteerd wat eenieder van uit zijn of haar achtergrond 
zou kunnen bijdragen aan de opbouw van onze mooie stad Vlaardingen. 
Een bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Wil Baris, Wijkdiaconie Holy 
 
Wij gedenken Maria Barbara Trapman (73 jaar, Robert Schumannring 80, 
overleden op 23 januari). Ze werd geboren als middelste in een gezin van drie in Mill 
en Sint Hubert. Het gezin verhuisde geregeld. De scheiding van haar ouders in haar 
puberjaren had een enorme impact op haar leven. Na school ging ze de verpleging 
in, een beroep dat naadloos aansloot bij haar grote zorgzaamheid. Ze kwam in de 
kraamzorg terecht. Ze deed het met toewijding en was zeer gezien. Ook in haar 
privéleven was ze heel zorgzaam: naar haar moeder toe met wie ze een heel sterke 
band had, maar ook naar anderen om haar heen; ze had altijd belangstelling en 
aandacht. Dan waren er de honden. De viervoeters waren alles voor haar en 
mochten rekenen op haar onvoorwaardelijke zorg en liefde. De vriendschap met 
buurvrouw Lenie kenmerkte zich door wederzijdse zorg voor elkaar en veel 
gezelligheid. Rita kende een veelbewogen leven en een slechte gezondheid: 
daardoor moest ze haar geliefde werk in de zorg opgeven. Ze had veel pijn, maar 
klagen deed ze niet en ze was altijd vrolijk en positief. Het verlies van broer Paul was 
een grote klap voor haar. Ze zong jaren bij Progeza, dat was haar lust en haar leven. 
In het zingen beleefde ze haar geloof dat altijd met haar mee ging. Ze was overtuigd 



van een leven na de dood en was niet bang. Ze kende een groot vertrouwen. De 
laatste jaren kwam ze niet meer in de kerk, maar in haar geloof vond ze houvast. Er 
waren zorgen om Rita, maar haar overlijden kwam toch onverwacht. Op 30 januari 
was het afscheid in de aula van begraafplaats Holy. We denken aan haar broer, 
schoonzussen, maar ook aan Lenie en haar gezin. Rita zal gemist worden. Dat Gods 
oneindige liefde in dat gemis voelbaar mag zijn voor hen voor wie ze dierbaar was. 
Petra Nijboer 
 
 


