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Zondag 2 september
Op zondag 2 september, de 11e zondag van de zomer, lezen we Zacharia 8: 4 - 8, 20
- 23 en uit het Marcusevangelie hoofdstuk 8, de verzen 27 - 33 en. Met deze keuze
wijk ik iets af van het oecumenisch leesrooster.
Erwin de Fouw
11+ groep
Zondag 2 september starten we met het nieuwe seizoen. Jullie zijn allemaal weer
van harte welkom!
Een week later, om precies te zijn zaterdagavond 8 september doen Stijn, Willemijn,
Jochem en Marijn mee aan de actie "Nacht Zonder Dak".
Op het kerkplein van de Rehobothkerk slapen deze 11plussers (en Marijn namens de
Kindernevendienst!) met een aantal jongeren uit de andere Vlaardingse wijken in een
zelfgebouwde hut van karton en plastic. Met deze (sponsor)actie hopen ze geld op te
halen voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die elke nacht in een kartonnen
doos moeten slapen. Petje af voor dit viertal, ze doen het toch maar!
Wilt u ze sponsoren dan kan dat via www.nachtzonderdak.nl/vlaardingen. Bent u
nieuwsgierig geworden? Tussen 19.30 en 22.00 uur bent u welkom om een kijkje te
nemen.
Peter Schlebaum
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy.
Woensdag 5 september a.s. is de ontmoetingsmiddag van de soos van het
kerkcentrum Holy.
In september is het weer tijd voor ons jaarlijkse uitje. Op woensdag 5 september
brengen we een bezoek aan het restaurant Jofel aan de Plas ( aan de Krabbeplas)
waar we om 14.00 uur verwacht worden, waar we kunnen genieten van de mooie
omgeving bij een drankje en een hapje.
Als u vervoer nodig hebt vanaf huis, dan kunt u bellen zoals gebruikelijk naar Marijke
Judels – telefoon 4750716.
U kunt natuurlijk op eigen gelegenheid naar Jofel aan de Plas gaan, dan ontmoeten
wij u daar en u kunt om 13.30 uur verzamelen bij het kerkcentrum Holy, dan hopen
wij voor vervoer te kunnen zorgen. Tot ziens op woensdag 5 september!
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum 4741164
Anneke v.d. Graaf 2497022
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. Hierbij nodigen
wij u uit voor: Woensdag 5 september, vanaf 19.00 uur. Indien u dat nog niet heeft
gedaan, wilt u zich dan even aanmelden? Dan hebben wij een idee op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Namens de kerkenraad, Arianne Lodder
arianne@pknvlaardingenholy.nl of 06 23 24 15 40

Eén in Zijn naam…..
Hoe het voor u was, weet ik niet, maar ik heb genoten afgelopen zondag bij het
Kerkterras.
Als koorlid zat ik op het podium en zag het veld volstromen met mensen. Er kwam
geen einde aan….het was een prachtig gezicht! Samen zingen, samen bidden,
samen vieren. Elkaar ontmoeten, nieuwe mensen ontmoeten. Ik sprak iemand die
vertelde: als familie kerken we in verschillende kerken dus op zondagochtend zien
we elkaar niet, maar vanmorgen dus wel. Een bijzondere ervaring. Zoveel
verschillende mensen uit verschillende kerken met eigen gedachten, gevoelens,
emoties, en eigen manieren van geloof beleven. Verschillen die door het jaar heen
een rol spelen en zo nu en dan benadrukt worden bij het kerk-zijn. Verschillen die zo
gegroeid zijn. En die er mogen zijn. Zolang we maar niet vergeten om met een open
blik elkaar te zien, met een open en nieuwsgierige blik naar anderen te kijken, en
open met elkaar in gesprek blijven over die verschillen.
Want dan kan het ineens gebeuren dat er een moment is waarop deze weg kunnen
vallen, zoals afgelopen zondag. Dat niet de verschillen maar het één zijn centraal
staat. Zoals we zongen: “ Breng ons samen, één in Uw naam. Ieder is welkom hier
binnen te gaan. Samen, één door de Geest, verbonden in liefde die U aan ons geeft.”
Die Liefde die God aan ons gegeven heeft en blijft geven, is de bron waaruit wij,
ondanks verschillen die er zijn, binnen in buiten onze gemeente, mogen, en ik durf
wel te zeggen moeten leven. Om telkens weer te zoeken en ik hoop ook te ervaren
en te vinden dat er een basis is waarin we één mogen zijn. Ik hoop en bid dat deze
bron u en jou mag blijven dragen en bemoedigen en verfrissen in de komende tijd.
Eén in Zijn naam, niet alleen tijdens het Kerkterras maar telkens weer als we samen
komen en elkaar ontmoeten.
Arianne Lodder
In Memoriam
Onderstaand bericht is door mijn fout nu pas te lezen in de Onderweg. Mijn excuses
hiervoor.
Op 24 juni is overleden, in de leeftijd van 94 jaar, mevrouw Martina Jacomina
Mathilda Wilhelmina Jacoba - Tiny - Broek-Boerdam. Ze woonde de laatste vier jaar
in Drieënhuyzen. Zij stierf na een korte tijd in het Sint Franciscusziekenhuis te zijn
opgenomen. Op zaterdag 30 juni is zij begraven op begraafplaats Holy. We lazen
psalm 23, in het geloof dat de Heer de herder van haar ziel blijft, ook nu zij gestorven
is.
Mw Broek was tot op hoge leeftijd een levenslustige vrouw, die kon genieten van
haar kinderen en kleinkinderen, de vele sociale contacten, de kerkgang in de
Bethelkerk en Drieënhuyzen en van alle goede dingen in haar leven. Ze wordt gemist
als een lieve moeder en grootmoeder. Wij weten haar geborgen bij God en wensen
haar kinderen en kleinkinderen alle goeds toe en Gods zegen.
Erwin de Fouw

