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Zondag 30 september 
Op deze tweede zondag van de herfst lezen we Numeri 11: 24 - 29, over de gave 
van de profetie aan de leden van het volk Israël dat in de woestijn onderweg is en 
Marcus 9: 49 - 50, waar wij worden opgeroepen het zout in onszelf niet te verliezen. 
Het zijn goede woorden om ons op te richten in deze laatste zondag waarin ik voorga 
als uw gemeentepredikant. Weet dat ik de afgelopen jaren met u in het hart 
meeneem als een leerzame periode, waarin ik mij met u als gemeente verbonden 
heb gevoeld. Ook al laat ik u nu los en laat u mij gaan, toch blijft het goede dat wij 
gedeeld hebben, staan. Ik dank u er hartelijk voor, dat ik uw predikant mocht zijn. In 
Christus blijven wij met elkaar verbonden.     
Voor mij en voor u begint nu een nieuwe periode. In mijn geval is dat het geestelijk 
verzorgerschap in Den Haag (in plaats van in het eerder door mij genoemde 
Rotterdam). Ik wens u alle goeds en boven alles Gods zegen. Ook ontvangt u een 
hartelijke groet namens mijn partner, Ton Valk. 
Erwin de Fouw 
 
Afscheid dominee Erwin de Fouw. 
Op zondag 30 september nemen we in en na de morgendienst afscheid van ds. 
Erwin de Fouw. Op zijn verzoek is het een sobere afscheidsviering, maar wel een 
waarin we als gemeente onze verbondenheid met hem kunnen tonen. 2½ jaar lief en 
leed delen is niet zo maar voorbij. Het laat bij de een minder en de ander meer 
‘voetsporen’ achter. We zijn dankbaar voor het ‘goede’ dat Erwin in die jaren ons 
heeft gebracht. Na de dienst kan iedereen persoonlijk afscheid nemen van Erwin en 
zijn partner Ton. 
Chris Bos 
 
Koffie-inloop op vrijdag 28 september van 10.00 -12.00 uur 
Elke vierde vrijdag van de maand is de kerk open. 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 bent van harte welkom! Vrijdag is Rinske 
Schlebaum uw gastvrouw. 
Met het vertrek van Arianne en Erwin zijn we op zoek naar een paar mensen die 
gastheer/vrouw willen zijn op deze ochtenden.  
Petra Nijboer, Erwin de Fouw, Arianne Lodder 
 
Holy Power Festival; komt u, kom jij ook? 
Op zaterdag 29 september 2018 organiseren vrijwilligers en ondernemers uit de 
Holywijk het ‘Holy Power Festival’ tussen 13.00 en 17.00 uur in de Holiërhoek. Onze 
kerk in Holy is ook betrokken bij deze organisatie. Het festival is voor alle 
wijkbewoners om kennis te maken met energieke initiatieven uit de wijk; een aanpak 
voor de toekomst van de wijk door de wijk. 
De Holiërhoek is verdeeld in themapleinen met workshops: 

- Duurzaamheid, groen, milieu, afval/recycling 
- Economie, onderwijs en arbeidsmarkt, levensecht leren en taalontwikkeling 
- Maatschappelijk. 



Er is een kinderkleedjesmarkt en er zijn kinderactiviteiten én hapjes van lokale 
ondernemers. Een uitgebreid programma is te vinden op 
https://www.facebook.com/VlaardingenHolywijk. 
Wil Baris, Thomas Bezemer en Arianne Lodder 
 
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 3 oktober 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd 
in het kerkcentrum Holy. Op deze middag gaan we onder leiding van Marry Rottier 
herfststukjes maken. En natuurlijk kunt u tijdens de tweede helft van de middag weer 
spelletjes doen en /of een praatje met elkaar maken. U bent van harte welkom in het 
kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit geweest bent, u bent van 
harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw buren meenemen. 
Tot ziens op woensdag 3 oktober a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dit keer dan even 
met Truus van der Meer, tel. 4750794. Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Een herinnering 
Donderdag 4 oktober 14.00 uur en/of 20.00 uur, Kerkcentrum Holy 
De diversiteit binnen onze wijkgemeente is groot. Ik schreef er over in Holy Nieuws.  
De wijkkerkenraad wil graag uw mening, uw ideeën horen. Wat wel? Wat anders? 
Hoe verder? Geen agenda, geen besluiten. Luisteren naar elkaar. We rekenen op u. 
Chris Bos, voorzitter 
 
Inspiratieavond over Duurzaamheid, woensdag 10 oktober.  
Ons leefmilieu gaat achteruit: vissen met plastic in hun maag, zwaar vervuilde 
stranden, de afgelopen hete zomer…Voorbeelden genoeg van de 
milieuproblematiek. Is het alleen een ‘ver van ons bed verhaal’? Nee, milieu, 
leefbaarheid en duurzaamheid raakt ons allemaal. Hoe kunnen wij in het klein zorgen 
dat onze wijk leefbaar blijft? En waar zijn de raakvlakken tussen geloof en zorg voor 
het milieu? 
Drempels over, een samenwerkingsverband van de Pax Christikerk, de Kerk van de 
Nazarener en Kerkcentrum Holy, houdt op 10 oktober, op de Dag van de 
Duurzaamheid een avond over duurzaamheid. De sprekers komen van de Plastic 
Soup Foundation, gemeente Vlaardingen en de Duurzame student, zij vertellen over 
het milieu, van wereldwijd tot dichtbij huis. Daarnaast is er een “Markt van 
mogelijkheden” waarop lokale organisaties en personen laten zien hoe we zelf 
kunnen werken aan duurzaamheid. 
De avond is in het Lyceum Vos, Koninginnelaan 771. Inloop vanaf 19.30 uur en 
mogelijkheid om de markt te bezoeken. Programma vanaf 20.00 uur. Van harte 
welkom.  
Arianne Lodder 
 
In Memoriam 
Op dinsdag 11 september is overleden op 87 jarige leeftijd: Aleida Janna van Vliet-
Janssen. Alie woonde de laatste paar jaar in zorginstelling Het Zonnehuis. In de loop 
van de jaren werd haar geheugen steeds minder. Op 18 september hebben we in de 
aula van begraafplaats Holy afscheid van haar genomen. Jarenlang heeft de tekst: 
“Ken Hem in al uw wegen” boven het bed van Alie en haar man Daan gehangen. 
Een tekst waarmee we hebben geprobeerd het leven van Alie te tekenen in wie zij 



was en wat zij voor haar kinderen en kleinkinderen betekend heeft. De genoemde 
tekst staat in het Bijbelboek Spreuken. Een boek dat vol staat met wijze gezegden en 
krachtige uitspraken. Het Bijbelboek leert ons om bij alles wat wij doen Gods leiding 
te vragen. Het was een leidraad in het leven van Alie, in blijdschap en in vreugde. Zo 
mocht zij in verbondenheid met haar Bron leven in liefde voor haar man, voor haar 
kinderen en kleinkinderen, voor de natuur. Zo zij, zoals de kinderen haar 
omschreven, een “mensenmens”. Kernwoorden als lief, zorgzaam, makkelijk, sociaal 
waren haar niet vreemd. Zo leefde Alie en zo mag zij in de herinneringen blijven 
voortleven. We hopen en bidden dat de kinderen Carolien, Erik, Wim en Wilma, hun 
partners en kinderen deze Goddelijke liefde mogen blijven voelen en delen met 
elkaar om zo zonder hun zo geliefde moeder verder te gaan.  
Loes Hössen 
 


