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Zondag 24 juni 
Zondag 24 juni is de vierde zondag na Trinitatis, de eerste van de zomer. Het is niet 
ter ere van het begin van de zomer, maar we zijn blij met de medewerking van 
Glorious Touch aan deze dienst. Dit koor, dat onder leiding staan van Jurriaan 
Govaart, zal met werk uit het eigen repertoire de viering versterken. Maar om de 
samenzang te begeleiden en eigen orgelspel in te brengen werkt ook onze vaste 
organist Piet George Klootwijk mee.   Zo zal het een mengeling van vertrouwd en 
nieuw zijn. 
De lezingen voor deze zondag zijn uit Job: hoofdstukken 31: 35-40 en 38: 1-38 en uit 
het Marcusevangelie hoofdstuk 4: 35-41. Het gaat dan om het einde van Job’s klacht 
en Gods antwoord aan Job en over hoe Jezus de storm stilt. Ik hoop u weer te 
ontmoeten! 
Erwin de Fouw 
 
Koffie-inloop op vrijdag: 29 juni, 10.00 -12.00 uur 
De komende maanden is het Kerkcentrum elke vierde vrijdag van de maand. Koffie 
en thee staan klaar. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie of 
thee te drinken. Misschien om een praatje met een andere bezoeker of een 
gastheer/gastvrouw. Of gewoon om even er te zijn. Ondertussen is er mogelijkheid 
om de tentoonstelling te bekijken of een krantje te lezen of wellicht een spelletje te 
doen. De eerste keer is op vrijdag 29 juni van 10.00 – 12.00 uur.  
U en jij zijn van harte welkom!  
Petra Nijboer, Erwin de Fouw, Arianne Lodder 
 
Wandelen op zaterdag: 30 juni, 15.00 uur 
De zaterdag is voor veel mensen  een hele drukke dag: met boodschappen en 
bezoeken van sportwedstrijden, het huis moet nog gedaan worden….. 
Maar voor veel anderen is de zaterdag (het weekend) een stil moment waarop er niet 
veel te doen is. En daarom is er op zaterdag 30 juni gelegenheid om met elkaar te 
gaan wandelen. Het gaat niet om de afstand maar om de gezelligheid, om samen te 
zijn. We richten ons in eerste instantie op mensen die slechter ter been zijn, maar 
iedereen is welkom! Komt u ook? 
 
We verzamelen om 15.00 uur bij het Kerkcentrum en wandelen naar V.V. Zwaluwen, 
waar we in de kantine een bakkie doen. Daarna weer terug naar het Kerkcentrum. 
We doen het rustig aan en hebben de tijd! 
Aanmelden is niet nodig, behalve als u in een rolstoel zit en niemand mee kan 
nemen om u te rijden.  
 
Hierbij doe ik ook een oproep aan gemeenteleden die gezellig mee willen lopen/een 
rolstoel kunnen duwen/ een arm kunnen geven. En mensen die op die middag 
beschikbaar zijn om indien nodig, taxi te kunnen zijn. Graag in het laatste geval even 
aanmelden.  Ik hoop op uw en jouw medewerking.  
Mochten er nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.  
Arianne Lodder – arianne@pknvlaardingenholy.nl – 06 23 24 15 40 
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Dringende oproep: kerkdienstvrijwilligers (m/v) gezocht! 
Sinds enkele maanden is en wordt Drieën-Huysen Noord (het voormalige zorgcentrum 
Drieën-Huysen) zo ingericht, dat daar mensen met dementie veilig wonen kunnen. De 
vier bovenste etages zijn inmiddels volledig bewoond, in september volgt de eerste 
etage nog. Op dat moment zullen er 90 mensen wonen.  
Van lieverlee vinden er steeds meer activiteiten plaats om bij te dragen aan een 
aangename en zinvolle dag. Zo zijn we ook begonnen om kerkdiensten te organiseren 
op elke 2e zondag van de maand, om 10.30 uur in De Boei. Voor enkele zondagen 
zoeken we nog iemand die een begeleidingsinstrument bespeelt (orgel, piano, fluit of 
gitaar). Maar bovenal hebben we behoefte aan vrijwilligers die de bewoners willen 
brengen naar de dienst, tijdens de dienst bij hen willen zitten en na afloop hen weer 
terugbrengen naar de huiskamer op hun afdeling. In eerste instantie zouden we blij 
zijn met 4 tot 6 mensen: per zondag zijn er 2 of 3 nodig. Als er 4 – 6 mensen zich 
zouden opgeven, zijn die om de maand een keer aan de beurt. Ik hoop van harte dat 
u zich aangesproken voelt en ook deze mensen niet verstoken laat van de beleving 
van geloof en kerk-zijn. U kunt mij mailen: ajpw.vanderwal@inter.nl.net of bellen: 06-
13645378. Alvast mijn hartelijke dank, 
ds. Peterjan van der Wal, 
geestelijk verzorger. 
 
VIDEO-OPNAME WAGENSPEL VLAARDINGEN 1018-2018 
Tijdens de festiviteiten van de viering van de slag bij Vlaardingen 1018-2018, is er 
door predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Vlaardingen 
een wagenspel opgevoerd in de  
Grote Kerk. Hiervan zijn video-opnamegemaakt die vanaf heden te zien zijn op de 
website: www.pknvlaardingenholy.nl 
Bram van der Borden 
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