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Aanstaande zondag, 11 augustus, hebben we een gezamenlijke oecumenische 
viering in de Pax Christikerk. Aanvang van de viering is 10:30 uur! In het 
Kerkcentrum Holy is er dan geen dienst. In De Brasserie van Het Zonnehuis is om 
10:15 uur een viering die wordt geleid door Ds. Peterjan van der Wal. Medewerking 
wordt verleent door Mw. Ria Korpershoek. Om 10:00 uur is er een viering in de Gele 
Zaal van Drieën-Huysen Noord. Deze viering wordt geleid door Mw. Ds. Gerda van 
den Berg. 
Op zondag 18 augustus zal Ds. Jan de Geus bij ons voorgaan in Het kerkcentrum. 
Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis is dan Ds. Leendert Smit de voorganger in een 
oecumenische viering. Aanvang om 10:15 uur. 
Op zondag 25 augustus tenslotte houden we in Het Kerkcentrum een zangdienst. 
Zie ook de aankondiging hieronder. We willen tijdens deze viering veel bekende en 
wellicht ook minder bekende liederen zingen met elkaar. Er is deze zondag geen 
voorganger, maar de viering zal worden geleid door ondergetekende. Aanvang 10:00 
uur. In Het Zonnehuis is een viering om 10:15 uur die wordt geleid door Ds. Peterjan 
van der Wal. U bent van harte welkom bij deze vieringen. 
André Betsema 
 
ZONDAG 25 AUGUSTUS: ZANGDIENST  
Deze zomer organiseren we op 25 augustus een zangdienst. Deze ochtend willen 
we, naast een aantal liederen uit het huidige liedboek, ook liederen zingen die we al 
langere tijd niet meer gezongen hebben. Het is inmiddels een traditie geworden!  
Onze huidige 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 Gezangen-bundels. Maar ook uit de bundel van Johannes de Heer 
werd vroeger regelmatig gezongen.  
Heeft u een dierbaar en vertrouwd lied? Laat het ons weten!  
U kunt uw keuze tot uiterlijk woensdag 15 augustus doorgeven aan:  
Piet George Klootwijk (4748820), pg.klootwijk@gmail.com of André Betsema 
(andre.betsema@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.  
André Betsema 
 
Om alvast te noteren… 
8 september: Gemeentezondag ‘Een goed verhaal’ 
Op zondag 8 september hebben we onze gemeentezondag. Het thema is: ‘Een goed 
verhaal’ en we volgen daarmee het landelijk jaarthema van de PKN. 
Om 09.30 uur starten we met koffie, thee en ontmoeting. Om 10.30 is er een 
ochtendgebed waarin ondergetekende voor hoopt voor te gaan. De kerkzaal en de 
hal zullen worden omgetoverd worden tot een soort ‘markthal’ waarin van alles te 
beleven en te ervaren valt: 
 



• Food for all en de Wereldwinkel krijgen een plekje in de hal, als mede een 
stand van Minters, alles in het licht van ‘kerk naar buiten’ 

• In de kerk staat een gezellig terras, compleet met parasol zodat u eens met 
iemand die u niet goed kent in gesprek kan gaan 

• Er is aandacht voor de gedenkhoek, er wordt iets over verteld en u kunt een 
lichtje aansteken 

• Er is een spelletjeshoek waar jong en oud het tegen elkaar op kunnen nemen 

• Er zal muziek zijn o.l.v. Jaap van Toor 

• Er zal aandacht zijn voor ‘Nacht zonder dak’ op 22 september 
 
Kortom, er is voor elk wat wils. Niets moet en alles mag. Natuurlijk wordt er ook aan 
de kinderen gedacht! 
Na het programma willen we lunchen met elkaar. De voorbereiders zullen daarvoor 
zorgen. 
Wel willen we u en jou vragen iets mee te nemen (zelfgebakken of niet) voor bij de 
koffie en thee. 
De voorbereiders (Chris Bos, Corrie van Dorp, Connie Koole, Petra Nijboer, Jelly 
Vegt, Plonie Westerdijk) hebben er zin in! 
 
Namens allemaal, graag tot zondag 8 september, 
Petra Nijboer  
 
Koffieinloop 
Iedere laatste vrijdagochtend van de maand staat de voordeur van Kerkcentrum Holy 
open. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje. Gewoon voor 
de gezelligheid. De eerstvolgende inloop is op vrijdag 30 augustus van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Uw gastvrouw is deze keer Loes Hossen. U bent van harte uitgenodigd! 
 
Ontmoetings(soos) middagen voor ouderen in Holy 
Het duurt nog even maar woensdag 4 september a.s. is het weer tijd voor de middag 
van de soos van het kerkcentrum Holy. In september staat ons jaarlijkse uitje op het 
programma. Op woensdag 4 september brengen we een bezoek aan het 
Pannenkoekenhuis t’Hof aan de Hofsingel in Vlaardingen, waar we om 14.00 uur 
verwacht worden en waar we kunnen genieten van een hapje en een drankje en van 
de mooie omgeving. Als u vervoer nodig hebt vanaf huis, dan kunt u bellen, zoals 
gebruikelijk, naar Marijke Judels, telefoon: 4750716. 
U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar het restaurant in het Hof gaan, dan 
ontmoeten wij u daar. Ook kunt u om 13.30 uur verzamelen bij het kerkcentrum Holy, 
dan hopen wij voor vervoer te kunnen zorgen. Tot ziens op woensdag 4 september! 
Voor informatie kunt u bellen met: 
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Wij gedenken Herman Jan Hemken (93 jaar, overleden op 21 juli, Holysingel 63), 
die bij ons in de gemeente bekend was als een man die graag van zich liet horen, die 
vastomlijnde ideeën had en principieel was. De mooie kant ervan was dat hij dat 
deed vanuit een oprechte betrokkenheid en overtuiging. Die betrokkenheid gold ook 
andere organisaties en de bestuursfuncties die hij vervulde. Hij was een man met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die niet makkelijk met gevoel uit de voeten 
kon, maar zorgzaam voor zijn gezin was én bezorgd. Hij was een lieve opa en hij had 



humor. Zijn kwetsbaarheid, toenemende afhankelijkheid en het 'los moeten laten' van 
de laatste tijd vond hij zwaar. Hij voelde de regie uit zijn handen glippen. Lang 
verzette hij zich tegen hulpmiddelen en professionele hulp van buitenaf, maar toen 
het er eenmaal was, waardeerder hij het zeer. De laatste weken werd hij verpleegd in 
het Zonnehuis. Bij alle onmacht bleef hij een zeer gelovig man, die zich vastklampte 
aan dat geloof en zijn ideeën, maar hij voelde dat hij uit genade leefde. Het gebed 
speelde voor hem daarin een belangrijke rol. Het is fijn dat hij rustiger werd en zich 
uiteindelijk over kon geven. 
Op vrijdag 26 juli namen we afscheid van hem in kerkcentrum Holy, waarna de 
begrafenis op Holy in besloten kring plaats vond. We denken aan zijn vrouw Tonnie, 
de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die dit verlies een plek moeten 
laten krijgen. Dat zij kracht mogen putten uit God en uit mensen. 
Petra Nijboer  
 


