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Terugblik: 
Afgelopen zondag was een bijzondere dienst! Marijke den Hoedt-de Haan deed 
openbaar belijdenis van haar geloof en trad toe tot de Protestantse Kerk in 
Nederland en werd welkom geheten in onze wijkgemeente. 
En natuurlijk de kinderen van de Kindernevendienst met de Palmpaasstokken. Een 
tweetal foto’s geven een impressie van deze dienst. 
 
Erediensten in het paasweekeinde 
Op Goede Vrijdag gedenken we lijden en sterven van Jezus, al lezend, luisterend en 
biddend. We zullen de kruisweg van Jezus volgen aan de hand van het 
Mattheüsevangelie. De Holycantorij onder leiding van Piet George Klootwijk verleent 
haar medewerking en we kijken naar afbeeldingen van schilderijen van Willem 
Hesseling, uit de serie ‘Voorgoed jullie mens’. De dienst begint om 19.30 uur. 
Voorganger is Erwin de Fouw. 
 
Stille Zaterdag loopt uit op de paaswake, waarin vanuit het donker de gang naar het 
licht wordt gevierd. De paaskaars wordt binnengebracht en uit alle lezingen klinkt de 
boodschap op dat God het laatste woord niet aan de dood maar aan het leven geeft. 
Aan deze dienst werkt de Vredescantorij onder leiding van Jaap van Toor mee. De 
dienst begint om 21.30 uur. Nota Bene: dit is een vroegere aanvangstijd dan 
voorgaande jaren! Voorganger is Petra Nijboer. 
 
En dan is het paasochtend. We vieren 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? De aanvangstijd van de 
paasochtendviering is 10.00 uur. We beginnen met een paasjubel. 
Erwin de Fouw 
 
Zondag 8 april 
Op zondag 8 april, de eerste zondag na Pasen heet Quasimodo geniti (‘als 
pasgeboren zuigelingen’). Deze zondag ontleent zijn naam aan I Petrus 2: 2: 
“Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord...”. Deze 
tekst maakt deel uit van de antifoon die hoort bij de intochtspsalm van deze zondag: 
psalm 81. Ook verwijst hij naar de viering van de opstanding tot een nieuw leven en 
naar de oude dooppraktijk waarbij de dopelingen in de paasnacht gedoopt werden. 
Maar er is nog een naam, wellicht wat bekender: Beloken Pasen. Beloken betekent 



gesloten, zoals je met luiken de ramen afsluit. Dat deden de leerlingen van Jezus 
immers, uit angst. Maar de opgestane Christus breekt door hun muren heen en het 
wordt Pinksteren: de leerlingen worden bemoedigd om de blijde boodschap te gaan 
verkondigen. Voorganger is Ds. Ab Haaima uit Ermelo. Hij is in onze gemeente 
welbekend. Op het oecumenisch leesrooster staan Genesis 3: 1 - 14 (de lezingen uit 
Genesis lopen tot en met Pinksteren) en Johannes 20: (19) 24 - 31, over de 
verschijningen van de opgestane Jezus aan zijn leerlingen, onder wie Thomas.  
 
15 april: zondag van de Goede Herder, een pastorale zondag 
Ik meld u alvast dat er op zondag 15 april een bijzonder viering is in het teken van 
het pastoraat, het omzien naar elkaar. Het is dan immers de zondag van de Goede 
Herder. We lezen dan teksten rond het thema herderschap. Dat van God, van Jezus 
Christus en dat van mensen. U weet vast wel dat het latijnse woord voor herder 
‘pastor’ is. Die titel pastor is niet alleen van toepassing op de functie van predikanten 
of pastoraal werkers of van gespecialiseerde vrijwilligers zoals onze pastoraal 
assistenten. Het pastoraat, het herderlijk omzien naar elkaar is een functie van de 
hele gemeente. Daarop willen we ons, al vierend, bezinnen. 
Erwin de Fouw 
 
Actie 40dagentijd 
Afgelopen zondag heeft uw besparingen circa  € 350 opgebracht voor de campagne 
in de 40dagentijd zodat het totaalbedrag op € 1775 uitkomt. Dat is een heel mooi 
resultaat! Dit bedrag wordt samengevoegd met op opbrengsten van de overige PKN 
wijkgemeenten en RK deelgemeenschappen in Vlaardingen en een aantal 
wijkgemeenten en deelgemeenschappen in Schiedam en Maassluis. Hiervan zal 
15% worden gegeven voor het werk van de Stichting ROS, het Rotterdams 
Ongedocumenteerden Steunpunt (ons doel wat dichterbij) en de rest gaat naar 
Vastenactie. Mijn dank voor uw ingebrachte besparingen en al het werk van de 
leiding en kinderen van de Kindernevendienst. 
Franz Jansen 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 4 april 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in 
het kerkcentrum Holy. Komt u ook ??  
Op deze middag volgen wij een orde van dienst met als thema "Op weg van Pasen 
naar Pinksteren" m.m.v. ds. Erwin de Fouw en Jaap van Toor. Ook zullen wij samen 
het Heilig Avondmaal vieren.  
Tijdens het tweede deel van de middag na nog een kopje koffie of thee kunnen er 
weer spelletjes gedaan worden. Houdt u niet van spelletjes, dan is er altijd wel 
iemand waar u een praatje mee kan maken.  
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 4 april 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 

 



Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
Zaterdag, 7 april a.s., staan de containers weer klaar op de stoep voor het 
Kerkcentrum. 
Karton en papier kunt u hier inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengsten: in de maand januari was de opbrengst € 400,35 over 6,28 ton en in 
februari € 295,80 over 4,61 ton (beide keren € 63,75 per ton) 
Giften: we ontvingen een bedrag van € 50,00 voor de Roemenië presentatie bij de 
Ouderen Soos. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
Een groet van de Roemenië-Werkgroep 

 
Mensen gezocht met een medische achtergrond 
Laatst was er iemand in de kerk die medische assistentie nodig had. 
Er is nu een groep mensen die zich hebben opgegeven om de AED te kunnen 
bedienen. Toch hebben we ook graag bij voorkomende problemen mensen met een 
medische achtergrond. Wilt u zich kenbaar maken, zodat, indien nodig, u te hulp 
geroepen kunt worden? U kunt uw naam doorgeven aan ondergetekende. 
Met vriendelijke groet, 
Jelly van de Merwe / Jellyvandemerwe@gmail.com 
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