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Komende zondagen 
Op zondag 23 oktober gaat bij ons voor mevrouw Gabriëlle Franses- van der Spoel 
uit Den Haag (en niet ds. Rien Wattel, zoals in Holy Nieuws staat vermeld). Zij is 
kerkelijk werker, maar was eerst als gezondheidsjurist werkzaam en deed daarna 
veel vrijwilligerswerk in diverse kerken en instellingen, de laatste  jaren as stagiaire 
vanuit de theologieopleiding aan de Chr. Hogeschool Ede. Ze is sinds kort 
afgestudeerd als Bachelor of Arts in Theology. 
Op zondag 30 oktober hebben wij als gastpredikant ds. Wim Barendrecht uit 
Maasluis, die inmiddels een goede bekende van ons is geworden. Het is fijn dat hij 
als ‘buurman’ weer bij ons voorgaat. 
Beide vieringen beginnen om 10:00 uur. Weet u van harte welkom! 
Pieter Wapenaar 
 
Even terugblikken… 
Op onze gemeentezondag van zondag 16 oktober.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al bij het begin de koffie vooraf was het gezellig druk en het werd alleen maar 
gezelliger. In de kerkzaal moesten er stoelen worden bijgezet. Tussen de vele 
vertrouwde gezichten ook enkele nieuwe. Over gezichten gesproken… er kwamen 
veel reacties op de opstelling van de stoelen in de vorm van een schip, vooral 
vanwege het feit dat mensen elkaar in de ogen konden kijken, dat mensen elkaar 
zágen. Ik herinner mij nog de maandagmorgen waarop Hugo en ik samen met Jaap 
in de kerk zaten om het ochtendgebed voor te bereiden. We waren alle drie naar de 
kerk gekomen met een ‘leeg vel papier’ (letterlijk en figuurlijk) en we gingen alle drie 
blij naar huis. Dat van dat schip, dat vonden we een mooi idee en niet alleen 
vanwege het verhaal uit Marcus 6. We waren niet de enigen. Thonie wist die 
gedachte op een prachtige manier uit te voeren. Sommige mensen waren geraakt 
door deze vorm. Ook het aansteken van de lichtjes, dit keer zónder dat er woorden 



bij klonken, werd als bijzonder ervaren. Ze stonden rond het doopvont en de 
Paaskaars, waar we met elkaar omheen zaten. Het zingen door de cantorij was 
daarbij van grote waarde.  
Na het drankje werd de activiteiten markt geopend. De markt was bedoeld om het 
een en ander te laten zien van wat er allemaal  gebeurt in onze gemeente en om te 
laten zien welke ideeën en plannen er zijn voor dit seizoen. Ik wil benadrukken dat 
we niet geprobeerd hebben compleet te zijn. Dat had niet eens gepast! Leuk dat er 
zoveel mensen waren die met enthousiasme wilden vertellen over wat ze (met 
anderen) aan het doen zijn. Dus ook vanaf hier de oproep opnieuw: Meld u aan, doe 
mee! 
Ook de catering was weer dik in orde, van koffie tot lunch. Mooie gesprekken, goede 
ideeën, een prachtige boom door de kinderen gemaakt met daarop vele 
handen…wat was er veel goeds zondag. Natuurlijk zijn er ook weer leermomenten 
geweest en daar proberen we zeker iets mee te doen.  
Aan iedereen die er was én aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze dag zeg 
ik: hartelijk dank! Terugkijkend zou ik de woorden willen herhalen waarmee we onder 
begeleiding van Jaap de gemeentezondag afsloten:  
Voor al uw goede gaven Heer, zij U de dank en eer. 
Petra Nijboer  
 
Samen wandelen om de natuur in de omgeving te ontdekken 

Onder dat motto willen we graag met gemeenteleden erop uit 
trekken. Allereerst omdat leuk is om samen dingen te doen, ten 
tweede omdat het fijn is om buiten te zijn en tenslotte om de natuur 
in en rond de stad te ontdekken.  
Tijdens de gemeentezondag van 16 oktober heb ik via mijn stand 
een aantal mogelijkheden aangegeven. En ik heb geprobeerd om 
erachter te komen op welke dag en op welk tijdstip dat het beste zou 
kunnen. Een aantal mensen heeft al aangegeven belangstelling te 
hebben. Veel mensen aarzelden nog. Hun eerste vraag was 
meestal: ‘gaan we echt twee uur wandelen?’ om daarop te laten 
volgen: ‘dat kan ik niet hoor!’  
We moeten natuurlijk ergens beginnen. Ik heb een viertal excursies 
in mijn hoofd en bij allemaal is het mogelijk om met de auto bij de 
locatie te komen en natuurlijk ook per fiets of scootmobiel. Ten 
tweede is het mogelijk om op de locaties iets te vertellen en te laten 
zien en tenslotte kan je zelfs met behulp van rollator, wandelstok of 
scootmobiel de natuur ter plekke observeren. We zullen zien of het 
te organiseren is om iedereen die mee wil ook op de bewuste plek te 
krijgen. 

Die excursies kunnen zijn: 
1. Natuurcentrum de Boshoek in Schiedam (november). 
2. Holiërhoeksepolder boven de Holyweg en langs de Vlaardingse Vaart (april). 
3. Holypark (mei). 
4. Het Kraaiennest tussen Schipluiden en De Lier (juni). 
 
De eerste excursie kan dus al in november plaatsvinden. Ik heb daarover contact 
gehad met een oude bekende van mij, Roy van Hutten, IVN-gids is. Hij kan iets 
vertellen over de natuur in november in De Boshoek in Schiedam, zowel binnen, als 



buiten in de prachtige natuurtuin die daar is aangelegd. En dan daarna, op zoek naar 
het herfstfenomeen bij uitstek: paddenstoelen.  
 

Als u dit leest is het nog oktober. 
Wat zou het mooi zijn als dit stukje 
de twijfelaars en ook nog anderen, 
gemeentelid of niet, over de streep 
trekt. Dan zouden we in het 
weekend van 12 en 13 november of 
het weekend van 26 en 27 
november op zaterdagochtend of 
op zondag na de kerkdienst al met 
een groep kunnen starten. 
Bent u enthousiast, bel mij dan – 06 

484849932 – of mail naar lenneke.pieter@hetnet.nl. Ik ga na welk tijdstip het beste 
past en dan hoop ik dat zoveel mogelijk belangstellenden meekunnen. Zo niet, dan is 
er een volgende keer! 
Pieter Wapenaar 
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