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Zondag 3 juni 
Op de eerste zondag na Trinitatis beginnen we te lezen uit het bijbelboek Job. De 
Eerste Dag biedt het als alternatief spoor aan tot en met 1 juli. Ik wil me daar wat mij 
betreft graag aan houden, alhoewel ik met waarschijnlijk velen van u het gevoel deel, 
dat Job een moeilijk boek is. Moeilijk, omdat het de vraag naar het lijden aan de orde 
stelt. En de vraag hoe God zich tegenover het lijden opstelt en of en wat hij ermee te 
maken heeft. Maar misschien gaat het in dit boek nog wel meer over hoe mensen 
met het eigen lijden en het lijden van anderen omgaan. 
We beginnen met Job 1, waarin de satan (de tweedrachtzaaier, dus) God uitdaagt 
het ontzag van Job voor God tot het uiterste op de proef te stellen. Het evangelie 
lezen we uit Marcus: hoofdstuk 2, vers 23 tot en met hoofdstuk 3 vers 6, waarin het 
gaat over de vraag of wat Jezus op de sabbat doet, geoorloofd is in de ogen van de 
farizeeën. 
Erwin de Fouw 
 
Oecumene: samen met de buren naar de Hindoetempel 
Op zaterdag 2 juni organiseert de werkgroep geloofsverdieping van de Goede 
Herderparochie, waarvan ook de Pax Christigemeenschap (onze buurvrouw) deel 
uitmaakt, een bezoek aan de Hindoetempel van Vlaardingen, met de naam: ‘Shri 
Nanda Devi Mandir’. Ook wij als Protestantse wijkgemeente Holy mogen ons van 
harte uitgenodigd weten om ons aan te sluiten bij dit bijzondere bezoek, waarbij het 
hindoeïsme en zijn rituelen worden uitgelegd. 
Het programma is als volgt:  
10.45 uur :Ontvangst met koffie en thee 
11.00 uur: Hindoeïsme in de wereld (vragen en dialoog) 
12.00 uur: Hindoestaanse lunch 
13.00 uur: Hindoeïsme als religie 
13.30 uur: afsluiting 
Wie wil, kan meefietsen vanaf de Pax Christikerk, Reigerlaan 51. Vertrek om 10.30 
uur. U kunt ook op eigen gelegenheid naar de tempel gaan. Het adres is Philips de 
Goedestraat 151 in Vlaardingen. 
Aanmelden (in verband met de lunch) graag per e-mail: koalsie@upcmail.nl. 
Ik hoop u te ontmoeten! 
Erwin de Fouw 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
Zaterdag 2 juni a.s. zullen de containers weer klaar staan op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengsten: jammer genoeg hebben we tot op heden nog geen opgaves van 
IRADO ontvangen. De laatste opgave was over de maand februari. 
Giften: We ontvingen een bedrag van € 25,- , waarvoor onze hartelijke dank. 
Het bedrag is bestemd voor Algemene zaken. 
Een groet van de Roemenië-Werkgroep  
 
Ontmoetings(soos) middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 6 juni 2018 wordt weer de ontmoeting (soos)middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. 
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Op deze soosmiddag komt Ada Onderdelinde een fotopresentatie geven. Zij is al 
eerder geweest met prachtige foto’s van de natuur om ons heen. Ook deze keer 
hopen we dat u weer van de foto’s kan genieten. 
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 6 juni a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer even 
met Anneke van der Graaf – tel. 2497022 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel.  4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Uit de kerkenraad: 
Zorg 
Laat ik maar met de deur in huis vallen. Vorige keer waren twee kerkenraadsleden 
voor het laatst: Paul vd Linden en Piet George Klootwijk, vandaag was het de laatste 
keer voor Gert Jan Zuurmond. Drie heren die meer dan ‘normaal’ in tijd en intensiteit 
zich hebben ingezet voor onze wijkgemeente. Ze verlaten de kerkenraad, maar 
blijven actief. Naast dankbaarheid is er ook de zorg. Zorg omdat een steeds kleinere 
groep mensen de bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen. Of  is het toch 
anders? 
 
Communicatie 
De werkgroep communicatie vroeg ons na te denken over de communicatie van onze 
kerk naar ‘buiten’ Vragen als ‘met wie’, waarover’’ en ‘met welk doel’ werden in 
tweetallen besproken. Het resultaat wordt door de werkgroep verwerkt. Ook de 
interne communicatie kwam aan de orde. Daarbij laten we nog wel eens ‘een steekje 
vallen’. We hebben ons op het hart gedrukt daarin verbetering aan te brengen.  
 
Wijkbrief. 
De wens om de eerste wijkbrief echt aan het begin van het nieuwe seizoen uit te 
breng en heeft ons doen besluiten de vierde van dit seizoen te schrappen. U kunt de 
eerst volgende wijkbrief verwachten de eerste week van september. 
 
Koffie-inloop 
Een keer per maand zal op vrijdagmorgen van 10-12 uur een koffie-inloop worden 
georganiseerd. 
 
Taakgroepen 
Eredienst 
Op het gebied van de zondagse vieringen en de vieringen op hoogtijdagen zijn 
verschillende groepen actief. Dat heeft de afgelopen periode geleid tot 
miscommunicatie en daardoor wat spanningen. We hebben ze benoemd. En 
afgesproken dat we blij zijn alle inspanningen ter voorbereiding en op hoogtijdagen. 
We houden vast aan de laagdrempeligheid en speciale aandacht voor jeugd en 
jongeren tijdens hoogtijdagen. Het advies van de voorbereidingsgroep 
‘oecumenische avondgebeden om in de veertig dagentijd 5 oecumenische 



avondgebeden te houden waarvan 2 worden voorafgegaan door een vastenmaaltijd, 
wordt overgenomen. 
De taakgroep gaat zich de komende tijd naast coördineren bezighouden met diverse 
‘speciale’ vieringen en thema’s rond het Heilig Avondmaal en de Doop uitdiepen. 
Voor de samenhang met de diaconie is afgesproken dat steeds een diaken de 
bijeenkomsten van de taakgroep zal bijwonen. 
Een brief van een van de gemeenteleden om op een andere wijze invulling te geven 
aan ‘muziek’ in de eredienst wordt doorgegeven aan de taakgroep eredienst met de 
kanttekening dat de kerkenraad blij is dat de Vredescantorij regelmatig medewerking 
verleent binnen onze gemeente. 
 
Pastoraat 
De taakgroep heeft een drietal goede bijeenkomsten gehad met de ’werkers in het 
veld’. De suggesties van de briefjes op de Zondag van de Goede Herder worden  
teruggekoppeld op de gemeentezondag. 
 
Diaconie 
De diaconie heeft in een drietal sessies kennis gemaakt met en geleerd van de 
diaconieën van andere kerkgenootschappen in onze stad. 
 
Kinderen, jongeren en jonge gezinnen 
De spoeling wordt dun. Ook hier moest een medewerker afhaken. Wie versterkt de 
groep? Met de ‘jonge gezinnen is een kring gestart rond “Bron en bidden”. 
 
Kerkrentmeesters 
Het terras is vernieuwd. De door de aannemer zelf gebroken tegels worden 
vervangen. De verdere uitwerking van het ‘straatgedeelte’ laat nog op zich wachten 
en is in handen van de gemeente, die eigenaar is van de grond. 
Er wordt gekeken naar vernieuwing van de lampen in de kerkzaal en de aanpassing 
van de keuken om met name het succes van Happie Happie te kunnen voortzetten. 
De volgende vergadering wordt gehouden op 2 juli. 
  
Met een dankwoord aan Gertjan Zuurmond en een gedicht gelezen door Wil Baris 
wordt de avond besloten. 
 
Chris Bos 
 
Eenzaamheid ter sprake brengen 
We zijn in de gemeente al een tijdje bezig met het thema “eenzaamheid”  
Dit is tot uiting gekomen in drie avonden die ds. Erwin de Fouw heeft gehouden over 
eenzaamheid en de toerustingsavond in oktober 2017. Ook hebben we hierover 
gesproken bij de Ouderensoos en bij de bijeenkomsten voor contactpersonen. Als 
kerk zijn we betrokken bij het Platform Eenzaamheid. Dit platform bestaat uit 
organisaties  die te maken hebben met mensen die eenzaam zijn. Bijvoorbeeld: 
Seniorenwelzijn, Opbouwwerk Minters, Sociale Wijkteams, de kerken in Holy. Ook is 
de burgerlijke gemeente Vlaardingen hierbij betrokken in de persoon van de 
wijkcoördinator. 
In deze groep hebben we gezocht naar manieren om eenzaamheid ter sprake te 
brengen, want we zouden graag van (onze) mensen horen wat hun ervaringen zijn 
als het om eenzaamheid gaat. Hiervoor heeft het platform een aantal vragen 



opgesteld. 
Ook binnen onze gemeente gaan we met deze vragen aan de slag. We zullen 
hiervoor geen gesprekken gaan organiseren, maar het kan zijn dat het thema 
eenzaamheid tijdens een gesprek of groepsbijeenkomsten ter sprake komt. Wellicht 
denkt u, als u dit leest: ik wil hier juist graag over praten, dan kunt u dit aangeven bij 
de mensen van het pastorale team (Erwin de Fouw, Petra Nijboer, Rinske 
Schlebaum en Loes Hössen). Zij maken dan een afspraak met u. 
Via deze mededeling willen we u ervan op de hoogte brengen dat dit thema dus ter 
sprake kan komen, zodat het u niet overvalt. We willen als gemeente het thema 
eenzaamheid serieus nemen en pogingen doen het bespreekbaar te maken.    
Arianne Lodder, Erwin de Fouw, Petra Nijboer. 
 


