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Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan zullen wij de 
namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij 
doen dat altijd in de nabijheid van de Paaskaars, omdat we hen noemen in het Licht 
van de Eeuwige, uit wiens hand geen mens valt. Het is een dienst die vaak gepaard 
gaat met emotie, want de namen die we noemen zijn van mensen die een lege plek 
hebben achtergelaten.  
De lezingen zijn Psalm 139 en Johannes 14: 1-11. De Vredescantorij o.l.v. Jaap van 
Toor verleent medewerking en uiteraard zijn ook pastoraal assistenten Loes Hössen 
en Rinske Schlebaum bij de dienst betrokken. We hopen op een waardevolle dienst 
waarin in woord, muziek en ritueel ruimte wordt ervaren door iedereen die aanwezig 
is, zowel door gemeenteleden als gasten.  
Petra Nijboer  
 
Zonnehuis 
In het Zonnehuis zal de viering worden geleid door Mw. Ds. Korpel uit Leusden. 
Aanvang van deze viering is om 10:15 uur in De Brasserie. 
 
Video-opname Gedachtenisdienst 
Tijdens de gedachtenisdienst op zondag 24 november zullen er video-opnamen 
worden  gemaakt, die op een later tijdstip te zien  zijn op website: 
www.pknvlaardingenholy.nl  Ook  zijn er sticks en DVD’s beschikbaar. Inlichtingen bij 
Bram van der Borden: tel. 010-4742691, of e-mail: avanderborden@live.nl  
Bram van der Borden 
 
Afgelopen zondag was Mw. Ds. Els van Dunné - de Bijll Nachenius bij ons te gast 
als voorganger. Op verzoek van een aantal gemeenteleden zijn de preek en de 
gedichten die zij daarin citeerde op de website geplaatst onder het kopje 
‘kerkdiensten’. 
André Betsema 
 
Liturgische schikkingen Adventsperiode 
De symbolische schikkingen voor de komende Adventsperiode zijn gebaseerd op de 
lezingen uit Jesaja. Hierin lezen we over de stronk waar vanuit de wortels een 
nieuwe loot tot bloei komt. Dit symbool, de stronk, zullen we de hele Adventstijd 
gebruiken, met per week bij de bijbeltekst passende symbolen.Het thema van deze 
Advent is: “Onderweg naar het Licht”. 
De stronk is het beeld van hoop en verwachting. Enkele stenen verbeelden de 
rotsvaste belofte : God blijft omzien naar zijn wereld. 
Mieneke Gaasbeek, werkgroep liturgisch bloemschikken. 
 
Koffie-inloop 
Op vrijdag 29 november van 10.00-12.00 uur is er weer koffie-inloop in de hal van de 
kerk. Komt u ook even langs voor een praatje en wat gezelligheid? U bent van harte 
welkom! Corrie Spronk zal Uw gastvrouw zijn. Het zou leuk zijn om deze keer ook 
wat nieuwe mensen te ontmoeten. Dus vraag uw buurvrouw, buurman, goede vriend 
of vriendin eens om met u mee te komen. We hopen weer velen van u te ontmoeten.   
Connie Koole 

http://www.wijkgemeenteholy.nl/
mailto:avanderborden@live.nl


 
Bijbelkring Meerpaal 
Op 27 november  is er weer de maandelijkse  bijbelkring in de kapel van de 
Meerpaal. We starten om 15.00 uur met koffie en thee.  Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 
Berichtje van Mw. Ds. Marieke den Hartog 
De afgelopen periode is Marieke den Hartog enkele keren bij ons voorgegaan. 
Ze stuurt ons het volgende berichtje: 
“Het is dan toch gelukt: de gemeente Boechout bij Antwerpen heeft mij beroepen als 
haar predikant! Zij kwamen al begin april luisteren in Holy en op 3 november heeft de 
gemeente mij in grote meerderheid verkozen. Het was een lange weg, maar het was 
de moeite waard. Ik ben erg blij dat ik nu toch als predikant mijn carrière kan 
voltooien. 
Maar... het is een volledige aanstelling en ik hecht aan mijn vrije zondag. 
Dus komt het goed uit dat wij nog geen nieuwe afspraken voor het komende jaar 
hadden gemaakt. (red.: om bij ons voor te gaan) 
Eigenlijk wil ik natuurlijk helemaal geen afscheid nemen van Vlaardingen… 
misschien kun je me voor het jaar daarop een keer inroosteren, als ik hier een beetje 
ingeburgerd ben...? 
Ik wens jullie veel sterkte met het zoeken naar een nieuwe predikant. 
Ik hoop dat het gaat lukken! 
 
Hartelijke groet, 
Marieke den Hartog” 
 


