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Zondag 25 maart 
Op zondag 25 maart, palmzondag, lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
De kinderen zullen ook dit jaar met hun versierde palmpaasstokken de kerk 
binnenkomen. Maar er is meer dat deze palmzondag tot een feest zal maken. Marijke 
den Hoedt-de Haan zal in deze dienst in het openbaar belijdenis van haar geloof 
afleggen. Nadat zij als Rooms-katholiek sinds geruime tijd de kerkdiensten in onze 
gemeente heeft meegevierd en heeft meegeleefd in onze gemeente, heeft zij nu 
besloten toe te treden tot de Protestantse Kerk in Nederland en onze gemeente. 
Toen ze mij daarover vertelde en er ook wat over schreef, heb ik voorgesteld om 
deze overstap te markeren door belijdenis te doen. Daarmee was zij het van harte 
eens en we hopen dat u er getuige van wilt zijn. 
De lezingen uit het oecumenisch leesrooster in deze dienst zijn: Jesaja 50: 4-7 en 
Marcus 11: 1-1. Uit deze teksten spreekt een dubbelheid die deze tijd voor Pasen 
typeert: de mens die God dient is zich ook bewust van de mogelijkheid van het lijden 
en de vreugde om de herkenning van Jezus als messiaanse gestalte gaat gelijk op 
met het besef dat Jezus’ intocht het begin van zijn lijdensweg betekent. Zo dichtbij 
Jeruzalem is hij ook dichtbij de machtige mensen die hem veroordeeld willen hebben. 
Erwin de Fouw 
 
Actie 40-dagentijd 
In deze 40dagentijd vragen we uw aandacht bij de campagne van de Vastenactie die 
dit jaar onder meer is bestemd voor de ondersteuning van het werk van in het 
noorden van Zambia. Afgelopen zondag heeft uw besparingen ca € 255 voor deze 
campagne opgebracht. Daarnaast hebben de kinderen afgelopen zondag mooie 
kunstwerken verkocht die bij elkaar ca € 90 hebben opgebracht waardoor de teller nu 
staat op ca € 1500. Mijn dank aan de kinderen (en de begeleiders van de 
kindernevendienst) voor al hun werk. 
Franz Jansen 
 
Het Onze Vader in beweging 
Zondag 25 maart is de derde bijeenkomst van “Het Onze Vader in beweging” De 
reacties na de eerste keren waren positief! Naast de bewegingen zullen we kort stil 
staan bij de tekst. Op deze manier hopen we tekst en beweging tot een eenheid te 
brengen. We beginnen na de kerkdienst en het duurt een half uur. Ook als je de 
vorige keer niet bent geweest, kun je nu instappen. Voel je welkom om te komen en 
mee te doen. 
Josee van der Kooij, Arianne Lodder 
 
Paasochtendviering 
Op paaszondag vieren we een feestelijke paasviering. We lezen dan uit Genesis 2 
het verhaal over de schepping van de mens die hij vervolgens in de tuin van Eden 
laat wonen. Het evangelie van de opstanding klinkt ook vanuit een tuin, de tuin rond 
het open graf, zoals we lezen in Johannes 20: 1-18. Dat beeld van de tuin is 
belangrijk: het is een plek voor leven en níeuw leven, opgestaan, opgewekt leven. 
Daarvan willen we in deze viering ook iets laten zien. Daarom zal voorafgaand aan 
de dienst een reeks workshops worden gegeven, waaraan u kunt deelnemen. In die 
workshops kunt u uiting geven aan wat volgens u bij dat nieuwe, bloeiende leven 
voor Gods aangezicht hoort. Er zal een creatieve workshop zijn, een workshop 



waarbij u kunt  bloemschikken, een workshop waarin gedichten worden geschreven 
en natuurlijk is er ook voor de kinderen genoeg te doen. In de dienst, na de preek, 
wordt alles bijeengebracht rond een groot kruis. Zo ontstaat middenin onze kerk een 
groene en bloeiende tuin, vol leven!  
Wie mee wil doen, kan het beste aanschuiven aan het paasontbijt. Voor wie liever 
thuis ontbijt: zorgt u ervoor om 9.30 uur in de kerk te zijn? 
Namens de voorbereidingsgroep (Connie Koole, Peter van de Poel, Jelle Wijnstok, 
Hanneke Nijendijk), 
Erwin de Fouw 
 
Paasontbijt 
Op paaszondag, 1 april, is iedereen die wil voorafgaand aan de kerkdienst welkom 
voor een gezellig paasontbijt in de hal van Kerkcentrum Holy. Inloop vanaf 08:30 en 
we willen om 8:45 uur aan tafel. Wij zorgen voor de gekookte eieren, koffie en thee. 
Neemt u zelf melk, sinaasappelsap, matzes, brood, boter en broodbeleg mee? We 
delen dan het geheel met elkaar. Bij het bepalen van de hoeveelheid kunt u het 
beste uitgaan van net iets meer dan u nodig hebt voor het aantal mensen waarmee u 
zelf naar het ontbijt komt. Dan hebben we zeker genoeg, maar houden we ook niet 
teveel over. Mensen met een voedselallergie, bijvoorbeeld voor gluten, wordt 
verzocht zelf geschikte voedingswaren mee te nemen. Vanaf heden tot en met 
Palmzondag liggen er elke zondag intekenlijsten voor het ontbijt in de hal van het 
Kerkcentrum. Wij hopen dat u gezellig komt ontbijten! 
Met een hartelijke groet, 
namens de voorbereidingscommissie, 
Erwin de Fouw 

 
Tulpen in de kerk 
Ook dit jaar staan er weer op Eerste Paasdag 1 april 2018 bossen gele tulpen  
in het Kerkcentrum Holy. U kunt één bos tulpen meenemen voor iemand, die het in 
het afgelopen jaar moeilijk heeft gehad, ziek of eenzaam is geweest, bv. een 
gemeentelid, uw buurvrouw of buurman of een familielid. 
 “Omzien naar elkaar”, dat willen wij met deze groet tot uitdrukking brengen. 
Wijkdiaconie Holy 
Wil Baris 
 
Uit de wijkkerkenraad 
Op maandag 12 maart kwam de wijkkerkenraad weer bijeen. 
Omdat de voorzitter, Chris Bos, die week met vakantie was, nam ik zijn rol waar en 
daarom is het ook aan mij om kort verslag te doen van de vergadering. 
Een breed scala aan punten passeerde. Ik licht er enkele uit. 
 
Er werd gesproken over het naderende afscheid van Mieke Zoutendijk als geestelijk 
verzorger in het Zonnehuis, op zondag 25 maart. Daarmee komt ook een einde aan 
haar verbintenis met onze wijkgemeente. Mieke en haar man zullen in de komende 
jaren de wereld overzeilen. Namens onze wijkgemeente zal Petra Nijboer aanwezig 
zijn bij deze dienst en haar uitwuiven. Ds. Peterjan van der Wal, ook als geestelijk 
verzorger werkzaam in het Zonnehuis, zal op 24 april zijn proefschrift verdedigen aan 
de Universiteit Utrecht.  
 



Bram van de Borden bracht bij het Rondvraag en mededelingen het idee in, om na te 
denken over de mogelijkheid intensiever gebruik te maken van het Kerkcentrum Holy 
voor uitvaarten, ook als het niet de uitvaart van gemeenteleden betreft. Dit zou de 
wijkkas zeker ten goede komen. In het gesprek naar aanleiding van dit punt werd 
duidelijk dat er ook nadelen aan kleven: het zou betekenen dat de vrijwiligers die nu 
bij de uitvaarten vanuit onze kerk betrokken zijn extra worden belast. Er zal nader 
over worden gesproken.  
 
Onder het agendapunt ‘Diverse zaken’, bespraken we het protocol AED 
(Automatische Externe Defibrillator), opgesteld door diaken Jelly van der Merwe. 
Daarbij ging het er niet alleen om hoe en door wie dit apparaat in te zetten is in geval 
van een hartstilstand tijdens een kerkdienst of bijeenkomst in ons kerkgebouw, maar 
ook om de vraag of wij weten wie in ons midden een bredere medische kennis heeft.  
 
Bij het agendapunt ‘Taakgroepen’ werd bij de taakgroep Eredienst gesproken over 
de invulling van de paasdienst en het daaraan voorafgaande ontbijt en de 
workshops. Daarover leest u meer in deze Onderweg en in de Holy Actueel. Ook 
werd gemeld dat in de dienst van Palmzondag Marijke den Hoedt-de Haan openbare 
belijdenis van haar geloof zal afleggen en dat er op zondag 22 april (tevens 
themaviering rond ‘Bron en muziek’) drie kinderen zullen worden gedoopt: Rints 
Bouma, Wout Hendriks en Alexander Verkiel. 
 
De taakgroep pastoraat kon melden, dat er een drietal momenten wordt voorbereid 
voor de contactpersonen (9, 11 en 12 april). Het zal dan onder meer gaan over 
eenzaamheid. 
 
De Diaconie lichtte het Vastenactieproject verder toe. Hierover kunt u regelmatig 
lezen in de Onderweg. Ook werd gemeld dat het geplande bezoek aan het 
Gemeentemuseum in Den Haag niet kon doorgaan vanwege gevaarlijke 
weersomstandigheden en  verzet is naar een datum in augustus. De betrokkenen 
hebben dit dagje uit dus nog te goed. 
 
De werkgroep Communicatie werkt aan een communicatieplan. Ze is aan het 
inventariseren waarom, wat, aan wie en hoe er gecommuniceerd dient te worden in 
onze wijkgemeente.  
 
Als het gaat om ’Kerk in de wijk’ is er veel aan de hand. Vanuit het 
samenwerkingsverband ‘Drempels Over’ (wijkgemeente Holy, Pax 
Christigemeenschap en Kerk van de Nazarener) is een tweetal momenten rond het 
thema ‘duurzaamheid’ in voorbereiding. Op 27 mei zal er een zwerfvuilruimactie 
worden gehouden vanuit winkelcentrum Holiërhoek en op 10 oktober is er een 
verdiepingsavond in het Lyceum Vos. Te zijner tijd zult u hierover meer lezen en 
horen. Arianne Lodder deed verslag van een goede bijeenkomst rond Vrouwendag 
en Erwin de Fouw vertelde over de schoolbezoeken die hij en Arianne brachten aan 
basisschool Het Anker. 
 
Nadat het verslag van de vorige kerkenraadsvergadering werd besproken, werd de 
vergadering besloten met een gebed. 
Erwin de Fouw 
 



Bedankt! 
Tijdens mijn verblijf in de Marnix heb ik een overweldigend aantal kaarten gekregen. 
Ik was er stil van. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle goede wensen. En 
het mooiste is: ik ben weer thuis. 
Gré van Rongen 
 
In Memoriam  
Op 1 maart overleed ons gemeentelid Leni van Montfoort-Broek, aan de gevolgen 
van alvleesklierkanker, die in december 2017 bij haar ontdekt werd. Zij werd geboren 
op 5 januari 1947, als Leentje Broek. Haar vader had een melkhandel en was 
daarom een bekende in heel Vlaardingen. Na een opleiding bij Schoevers ging ze 
aan de slag als secretaresse, een beroep dat ze lang heeft uitgeoefend. Ze kreeg 
verkering met Arie van Montfoort en ze trouwden in 1974. Ze hadden een goed en 
gelukkig huwelijk. Haar man zegt nu nog vol bewondering: “Ze kón zo veel!” Een 
enorme talenknobbel was een van haar vele talenten. Verder was ze ook heel 
bescheiden en zorgzaam, zorgvuldig en goed in organiseren, zoals ook haar 
dochters Nadine en Leoni beamen. Ze kon stil genieten van de kleine dingen in het 
leven en heeft erg genoten van haar omarol. Leni en Arie hadden ook een 
oecumenisch huwelijk: ze bleven beiden lid van de kerk waarin ze waren opgevoed: 
Leni ging met de kinderen naar de diensten in de Vredeskerk en Arie bleef trouw aan 
de gemeenschap van de Pax Christikerk. Dat heeft nooit tussen hen in gestaan. Het 
geloof beleefde ze vooral in de saamhorigheid van de gemeenschap van de 
Vredeskerk en in het samen zingen. Later bleef ze op de hoogte via het kerkblad.                                                  
Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben we I Korinthiërs 13 gelezen, over 
geloof, hoop en liefde. Daarvan is de liefde het allerbelangrijkst, want zij verbindt ons 
met God en met Zijn eeuwige liefde voor ons.                                                                 
We wensen Arie, Nadine, Leoni, hun partners en de kleinkinderen toe dat zij die 
liefde in hun leven zullen blijven ervaren en dat de nagedachtenis van Leni hen tot 
troost zal zijn in het gemis. 
Erwin de Fouw 
 
 
 


