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Vakantieperiode
De vakantieperiode is nog in volle gang. Ook onze predikant, kerkelijk werkers en
andere medewerkers gaan genieten van hun vakantie. Hebt u iemand nodig en kunt
u die niet bereiken, bel of mail dan even met de scriba:
scriba@pknvlaardingenholy.nl of 010-4356966.
Komende zondagen
Op zondag 5 augustus zal Ds. David Schiethart uit Den Haag bij ons voorgaan. In
het Zonnehuis is dan Ds. Peterjan van der Wal de predikant. In Drieënhuysen is ook
een viering, die zal worden geleid door Jan Zegwaard.
Op zondag 12 augustus is onze wijkpredikant, Ds. Erwin de Fouw, weer terug van
vakantie en zal hij de viering leiden. In Het Zonnehuis is dan Mw. G. v.d. Berg de
voorganger.
Op zondag 19 augustus tenslotte zal Ds, Erwin de Fouw bij ons voorgaan en in Het
Zonnehuis Ds. Peterjan van der Wal.
De vieringen in het Kerkcentrum Holy beginnen om 10:00 uur. In het Zonnehuis is
10:15 uur de aanvangstijd. U bent van harte welkom bij onze erediensten!
ZONDAG 12 AUGUSTUS: "OUDE EN VERTROUWDE LIEDEREN"
Evenals vorige jaren houden we ook deze zomer weer een dienst waarin we, naast
een aantal liederen uit het huidige liedboek, ook liederen willen gaan zingen die we al
lange tijd niet meer gezongen hebben. Het is inmiddels een traditie geworden!
Onze huidige (nieuwe) liedbundel heeft een schat aan liederen maar er zijn ook
liederen die helaas niet meer in deze bundel voorkomen. Misschien was u er wel erg
aan gehecht en zou u dat best in een dienst nog eens willen zingen. Juist om die
liederen gaat het.
Het kunnen liederen zijn uit het vorige Liedboek van 1973 of zelfs uit bundels die nog
vroeger in de kerken gebruikt werden, zoals de Hervormde bundel van 1938 en de
Gereformeerde Gezangenbundels. Maar ook uit de bundel van Johannes de Heer
werd vroeger regelmatig gezongen. Dus in principe geen liederen uit ons huidige
Liedboek 2013. Het wordt dus een dienst met "oude en vertrouwde liederen".
Heeft u een dierbaar en vertrouwd lied? Laat het ons weten!
U kunt uw keuze doorgeven tot uiterlijk maandag 6 augustus, (deze keer uitsluitend)
aan Piet George Klootwijk (telefoon 010-4748820; email: pg.klootwijk@gmail.com)
We zullen zoveel mogelijk liederen die we aangereikt krijgen opnemen in de orde van
dienst. Misschien krijgen we wel weer zoveel aanbod, dat we niet alle wensen kunnen
vervullen.
Ds. Erwin de Fouw en Piet George Klootwijk
Vertrek dominee Erwin de Fouw,
De kanselboodschap van zondag 15 juli hakte er wel behoorlijk in. Dominee van de
Graaf uit Rhoon had net een gloedvol betoog gehouden over het gemeentezijn als
brief van Christus. En dan moet je vertellen dat onze wijkpredikant per 1 oktober na
‘pas’ 2 ½ jaar weggaat. De kanselboodschap luidde als volgt:
Dominee Erwin de Fouw hoopt per 1 oktober in dienst te treden als geestelijk
verzorger in Rotterdam. Op woensdag 11 juli heeft hij de kerkenraad, middels
een door hem zelf voorgelezen brief, op de hoogte gebracht van zijn besluit.

Het besluit van Erwin heeft te maken met zijn gevoelen dat hij niet op zijn
plaats is als wijkpredikant van onze wijkgemeente. Hij ervaart al geruime tijd
dat een grote minderheid moeite heeft met de wijze waarop hij voorgaat en
zijn preekstijl. Hij ervaart dat deze groep zijn preken te behoudend van inhoud
vindt en daarin de relevantie mist met het leven van alledag. Datzelfde geldt
voor zijn min of meer hoog-liturgische stijl van voorgaan. Hij weet dat dit niet
voor de hele gemeente geldt.
Er zijn veel aspecten waaraan hij vreugde beleeft. Toch heeft hij gemerkt dat
de voortdurende confrontatie tussen wat mensen van hem verwachten en hij
kan geven, zijn werkplezier uitholt. Dit geeft hem stress.
Hij hoopt dan ook met deze overstap meer innerlijke rust te bereiken en zijn
gezondheid te sparen.
Erwin is er inmiddels van overtuigd dat hij op dit moment beter op zijn plek zal
zijn in de geestelijke verzorging van met name ouderen.
Hij begrijpt dat dit alles ons heeft overrompeld, maar dit speelt al langer en
heeft hij ook verwoord in het laatste jaargesprek van april. Erwin wil met
nadruk stellen, en ik kan dat bevestigen, dat er geen sprake is van een conflict
tussen hem en de kerkenraad of met individuele leden van de wijkgemeente.
Hij handelt met deze stappen geheel en al vanuit zijn eigen beleving van de
situatie. Hij realiseert zich met spijt dat hij ons met een probleem opzadelt en
dat zijn besluit ook heel wat mensen zal teleurstellen. Toch lijkt hem dit besluit
het beste voor zichzelf en op termijn ook voor de gemeente.
Hij eindigt zijn brief aan de kerkenraad met
‘Ik dank jullie hartelijk voor de goede samenwerking, jullie inzet voor het
gemeenteleven en voor jullie betrokkenheid voor mij persoonlijk, zeker toen ik
moeilijke periodes doormaakte.
In Christus blijvend met jullie verbonden, wens ik jullie alle goeds en Gods
zegen toe.
Erwin de Fouw.
De gemeente heeft met teleurstelling en respect gereageerd. Velen vinden het erg
jammer, maar begrijpen de beslissing van Erwin. We zullen ons de komende tijd
beraden op ‘wat nu?’.
Chris Bos, voorzitter.

