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Na de vakantie 
En dan is mijn vakantie voorbij en staan wij op een andere manier tegenover elkaar 
dan voorheen. Ik als de predikant die voortijdig zal vertrekken. U als de gemeente die 
zich zal moeten beraden op de toekomst. 
 
De beslissing om al zo snel naar een andere werkkring uit te zien is voor mij niet 
gemakkelijk geweest, maar voelt wel als nodig. Maar waar ik ernaartoe heb kunnen 
groeien mijn werk in uw midden zo vroeg alweer los te laten, is uw verwerking van 
mijn voornemen nog maar net begonnen. Om nog maar te zwijgen over het 
nadenken over hoe nu verder te gaan. Ik realiseer me dat dit voor u als individuele 
leden en ook als gemeente lastig zal zijn. Ik wens u daarbij sterkte en Gods zegen.  
 
Afscheidswoorden zal ik zeker nog schrijven en spreken, maar nu wil ik alvast mijn 
dank uitspreken voor de vele hartelijke kaarten, brieven, mails, telefoontjes en apps. 
Het heeft mij goed gedaan. 
 
Met een hartelijke groet, 
Erwin de Fouw 
 
Zondag 26 augustus bent u van harte welkom bij het Kerkterras op het 
festivalterrein van het Zomerterras in het Oranjepark. We gaan uit van goed weer! Bij 
slecht weer is de Grote Kerk de uitwijkplaats. 
 
Koffie-inloop op vrijdag: 31 augustus, 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. U en jij zijn van harte welkom!  
Petra Nijboer, Erwin de Fouw, Arianne Lodder 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
Zaterdag 1 september a.s. staan de containers weer klaar op de stoep van het 
Kerkcentrum. 
Karton en papier kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengsten: in de maand juni was de opbrengst € 95,28 over 3 ton (31,76 per ton) 
en in de maand juli € 205,00 over 5,6 ton (35,00 per ton, een lichte stijging !!)  
Giften: we ontvingen een gift van € 100,00, bestemd voor Algemene Zaken, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
Een groet van de Roemenië-Werkgroep 
 
Happie Happie 
Op zondag 2 september start het nieuwe seizoen van Happie Happie in het 
Kerkcentrum (aanvang 17.00, inloop vanaf 16.30). Wij gaan graag weer voor u/jullie 
de smakelijkste gerechten bereiden en hopen dat iedereen weer zal komen om de 
gerechten op te eten. Er is altijd veel gezelligheid. Het thema is dit keer “Tropisch”. 



Opgeven kan telefonisch bij Jan Teygeler (tel. 471 25 87) of Anneke Joosten (tel. 
474 55 68). 
 
Gezellige avond voor gemeenteleden 
Wellicht weet u het nog? De leuke vrijwilligersavond van vorig jaar? Dit jaar wil de 
kerkenraad alle gemeenteleden uitnodigen voor een gezellig samenzijn. We pakken 
het wat kleinschaliger aan, maar het zal vast net zo gezellig worden. Zet de datum 
vast in uw agenda:  Woensdag 5 september,  vanaf 19.00 uur. 
Voor de organisatie zoeken we nog 2 gemeenteleden die ons hierbij willen helpen.  
Namens de kerkenraad, Arianne Lodder arianne@pknvlaardingenholy.nl of 06 23 24 
15 40 
 

70-pluskring 
U moet alvast weten dat de 70-pluskring in september bijeen zal komen op  
19 september. Dat is dus op de derde - en niet, zoals gebruikelijk , op  
de tweede woensdag van de maand. Dit in verband met een aantal mensen  
dat in die tweede week van september op vakantie gaat. Het tijdstip  
blijft hetzelfde: 15.00 uur. 
Erwin de Fouw 
 

In Memoriam  
Op 1 augustus overleed ons gemeentelid Charlotte - Dé - Veldsink - Kailola-, in de 
leeftijd van 96 jaar. 
Mevrouw Veldsink woonde sinds 2016 in het Jacobsgasthuis in Schiedam, waar ze 
sinds enkele weken steeds zwakker werd en tenslotte rustig in haar slaap overleden 
is. Dé Kailola werd op 15 september 1921 geboren in Surabaya op Java en groeide 
op dat eiland ook op. Na de oorlog, het was tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd, ontmoette ze Hilbert Veldsink, met wie ze zou trouwen en 
voor wie ze in 1949 naar Nederland vertrok. Ze kregen samen een zoon en twee 
dochters. 
Hoewel ze ook in Indië geheel en al op de Nederlandse cultuur ingesteld was, moet 
het toch heel wat van haar gevraagd hebben naar het land van haar man te 
emigreren. Dat werd ook duidelijk toen ze met haar dochter naar de televisie-
uitzending van het huwelijk van kroonprins Willem Alexander en Máxima Zorreguieta 
keek. Daarin werd de situatie van Máxima vergeleken met de bijbelse figuur Ruth, die 
met haar schoonmoeder terugkeerde naar het land waar haar man vandaan kwam. 
Zowel Ruth als Máxima moesten heel wat opgeven en zich aanpassen aan het 
nieuwe land. Zo had ook Dé Kailola dat beleefd, zei ze. Het bracht ons ertoe om 
tijdens de uitvaartdienst voorafgaande aan haar begrafenis op 7 augustus uit het 
boek Ruth te lezen. 
We gedenken haar met eerbied en wensen haar kinderen en kleinkinderen en hun 
partners sterkte toe in de komende tijd. 
Erwin de Fouw 
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