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Aanstaande zondag zal Ds. Wim Barendrecht bij ons voorgaan in het kerkcentrum. 
Aanvang van de viering is 10:00 uur. In De Brasserie van Het Zonnehuis is Ds. 
Leendert Smit de voorganger in een oecumenische viering die begint om 10:15 uur. 
In Drieën-Huysen Noord tenslotte zal Ds. Gerda van den Berg een viering leiden die 
wordt gehouden in de Gele Zaal. Aanvang 10:30 uur. Weet u van harte welkom bij 
één van deze vieringen. 
André Betsema 
 
Goede reis… 
Afgelopen zondag was een bijzondere, feestelijke en sprankelende viering met als 
voorganger Juliëtte Pol, onze jeugdwerker van wie we tijdens deze viering alvast een 
beetje afscheid namen. Ze is er nog even (formeel tot 1 september en daarna zal ze 
nog mee doen met Nacht zonder Dak), maar gezien de vakantieperiode leek deze 
zondag een goed moment om stil te staan bij wat ze de afgelopen vier jaar voor het 
jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Vlaardingen heeft betekend. Er waren 
mooie woorden van dank en cadeaus van Cees Vermaat namens de raad voor het 
jeugdwerk, er werd voorbede gedaan.  
Er was niet alleen voor Juliëtte een mijlpaal waarbij stil gestaan werd. Tijdens deze 
Goede reis dienst namen Lianne den Dekker en Marijn van der Poel afscheid van de 
kindernevendienst. Zij gaan na de vakantie naar de middelbare school. Een nieuwe 
fase in hun leven en dat van hun ouders. Ook in de kerk is er voor hen sprake van 
een overgang: Na de vakantie zullen zij mee gaan doen met de 11+ groep. Peter 
Schlebaum heeft samen met een aantal jongeren van die groep de nieuwkomers 
alvast zeer hartelijk welkom geheten. De kinderen van de kindernevendienst hebben 
samen met Annemarijn Schlebaum de vertrekkers Marijn en Lianne op passende 
wijze uitgezwaaid. Lianne en Marijn mochten beiden lector zijn en deden dat heel 
goed. Ook gingen er mooie wensen met hen mee die mensen voor hen opschreven 
en werd er voor hen gebeden, terwijl hun ouders hen omringden. Wij wensen hen 
veel geluk op hun pad! 
Ook Juliëtte begint aan een nieuw deel van haar levensreis. Ze gaat haar roeping 
volgen en via een studie theologie op weg naar het ‘predikantschap’. We zullen haar 
in het Vlaardingse zeker missen, maar ze heeft wel een hele mooie reden om ons te 
verlaten. Dat de (lange) weg de ze straks gaat zeker bij haar past, liet ze zondag al 
goed zien. Op de spontane, ontspannen wijze en met de ‘vrolijke serieusheid’ en 
‘serieuze vrolijkheid’ die haar zo eigen is leidde ze de dienst.  
Juliëtte, bedankt voor al je inzet, enthousiasme, eigenheid, professionaliteit en 
collegialiteit. Neem al het goede met je mee. Dat jij je op je pad gedragen mag weten 
door de zegen van de Ene die altijd méé gaat. Goede reis! 
Petra Nijboer  
 
En…welkom… 
Bij al het afscheid nemen van collega’s dat nogal eens op mijn pad komt, is het heel 
fijn om ook weer iemand welkom te mogen heten: U leest er vast nog formeel iets 
over ergens in deze Onderweg, maar ik vind het wel héél bijzonder dat ds. Hans 
Mast per 1 juli tijdelijk de gelederen komt versterken als ‘bijstand in het pastoraat.’ Hij 
was mijn allereerste naaste collega in de kerk (wijkgemeente Holy-Zuid) , toen ik mijn 
eerste stappen zette als kerkelijk werker in 1999. Vlak na mijn komst kwam collega 
kerkelijk werker Esther Roetman erbij. Alle drie bewaren we heel goede 



herinneringen aan onze samenwerking en we hielden altijd contact. Ik ben er dus 
heel blij mee dat Hans- nu hij met emeritaat is sinds mei- bereid is hier het een en 
ander te doen in het pastoraat. Dat is – naast broodnodig- ook gewoon heel erg leuk, 
want we zijn dus opnieuw collega’s na zoveel jaar. Vandaar even een paar 
persoonlijke woorden van mij kant. Hans, van harte welkom en zegen bij het werk! 
Petra Nijboer  


