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Een stevig wijkblad valt er bij u op de kokosmat, in de metalen brievenbus of op 
het houten parket. Dat betekent ook zoveel als dat er door vele handen weer 
fors wat schrijf- en doewerk is verricht. Een beetje trots mag je dan wel zijn; en 
dankbaar voor het gegeven dat zoveel vrijwilligers hun beste beentje hebben 
voor gezet.

Het is trouwens alweer de 11e 
keer dat er een wijkblad wordt 
samengesteld. 

In dit wijkblad vindt u een 
totaal overzicht van allerlei 
verschillende activiteiten, die 
binnen het gebied van de wijk-
gemeente plaatsvinden. Mis-
schien bent u verrast; gebeurt 
er zoveel? En dat ook nog? Laat 
u verrassen. 

Als er activiteiten in staan die 
uw interesse oproepen, mis-
schien wel met het idee ‘Dat 

vind ik zo leuk, ik zou eigenlijk ook wel daaraan mee willen doen’, houd u dan 
deze keer niet in bedwang, maar pak spontaan de mobiel, de laptop, de telefoon 
of de wandelschoenen en zoek contact met de genoemde personen. Doe iets 
en meld je aan! En ben je zelf niet zo mobiel, niet zo handig of sterk in contact 
leggen en gesprekken voeren, kortom in het aansluiten en/of meewerken - - -. 
Laat dan de inhoud van dit wijkblad een belangrijke onderwerpenlijst voor uw 
gebedstijden zijn. Want in een gemeente van Christus gaat het net zo sterk om 
bidden als om werken!

Tja, en dan zit je net thuis; nog een beetje na te genieten van de prachtige vakan-
tie, de mooie weken met zoveel zon en warmte. Dus betekent dit wijkblad ook 
weer dat het seizoen weer is begonnen. Alle activiteiten gaan voor een nieuw 
seizoen met nieuwe energie en inzet van kracht. 

Voor ons als redactie is het meeste werk weer voorbij. Wij wensen u/jou veel 
leesplezier.

Redactie. 

Redactief
Colofon

Protestantse Wijkgemeente
Grote Kerk

Scriba  
Sebastiaan Vogel 
Tollensstraat 68

3131 GZ Vlaardingen
Tel.: 06-480 182 88

scriba@grotekerkvlaardingen.nl    

Wijkdiaconie Grote Kerk 
NL89 INGB 0005 328956 

Wijkkas Grote Kerk 
NL75 INGB 0000 322844 

Gebouwen 
Grote Kerk, tel. 010 434 20 94 

De Dijk, tel. 010 460 33 82 

Kosters: 
Koen Korving
010 78 599 63

k.korving@tiscali.nl

Organist Grote Kerk 
Aad Zoutendijk, 

tel. 010 435 61 77 

Crèche 
Wendy van Leeuwen 

tel. 06 12 47 14 09 
Krista van Kampenhout, 

tel. 06 41 28 05 71 

Autodienst 
Berry Romijn tel. 06 22 40 94 97; 

berry@gebr-romijn.nl 

Oud-papieractie 
Peter v.d. End, tel. 010 460 16 93 
Nico Noomen, tel. 010 474 00 65 

Zondagsbrief 
redactie: 

pwggrotekerk@gmail.com
  

Onderweg 
redactie: 

Gijs van Herpen 
pwggrotekerk@gmail.com 

Abonnementen :
Groot Hellevoet, tel. 0181 31 69 

boekhouding@groothellevoet.nl  

Groot Kerknieuws 
redactie: TG Communicatie 

p/a Cock Wielaard,
tel. 010 434 80 43 

c.wielaard@planet.nl  
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Meditatie
Kracht voor een heel seizoen    

Lezen: 1 Koningen19: 1-8

Elia kan niet meer. Er is ook heel wat gebeurd. Achab 
had alles aan zijn vrouw verteld. ‘Nee, er is geen priester 
van Baäl meer over.’ Even later krijgt Elia van Izebel de 
boodschap dat morgen zíjn laatste dag is. Elia vlucht 
naar de woestijn. Hij is op. Hij kan niet meer. U mis-
schien ook niet. Je leven is als een woestijn. En daar 
lopen alle wegen dood. Elia legt zich te ruste onder een 
bremstruik. Maar eerst doet hij nog zijn avondgebed. 
We kennen al twee gebeden van Elia. Hij bad een gebed 
en het regende niet. Hij bad opnieuw een gebed en het 
regende. 
Het derde gebed komt duidelijk uit de diepte. Hij fluis-
tert het bijna: ‘Het is genoeg Heere. Neem mijn leven nu 
maar weg. Het is toch waardeloos.’ Mag je dat bidden? 
Wat er allemaal mag of niet mag weet ik niet. De wer-
kelijkheid is dat je soms je hart wil leeggieten voor de 
God. Ongeveer zoals je een boodschappentas leegkiept. 
Op z’n kop houden en flink schudden. Elia doet het. En 
hij wordt niet weggestuurd! ‘Heere, daar hebt U de hele 
handel. Wilt U er eens naar kijken?’
Nu zijn er die het zo al heel mooi vinden. Wat een troost, 
zeggen ze, dat de held van de Karmel ook maar een 
gewoon mannetje blijkt te zijn. Dat die ook niet kan be-
schikken over de Heilige Geest. En dat hij soms gewoon 
ook alles kwijt is en eigenlijk niet meer verder wil....
Alsof de ontrouw van de één troost kan zijn voor de on-
trouw van de ander. Het lijkt er bijna op dat we zeggen: 
‘Mijn vlucht voor het werk in de wijngaard is niet zo erg, 
want Elia had er ook al last van.’ Maar de zonden van een 
ander komen nooit in mindering op eigen schuld.
De werkelijke troost is dan ook veel rijker. De God met 
wie Elia aan het begin van het seizoen wandelde over 
de toppen van de Karmel, die God is er ook in de diepte. 
En Hij is daar Dezelfde! 
Er staat al een engel bij Elia. En die engel gaat Elia niet 
wakker brullen, maar raakt hem aan. Heel teer, want 
engelen zijn boden des Heeren. ‘Ben je levensmoe, Elia? 
Dan heb ik hier levensmiddelen voor je: vers gebakken 
brood en heerlijk water.’ De engel zal hem daarbij wel 

vrolijk aangekeken hebben. ‘Toe maar, Elia, het is goed 
voor je!’ Dan valt Elia weer in slaap. Wat is hij moe! Tot de 
engel hem opnieuw aanstoot. En dan zegt de Heere iets 
dat al duizenden werkers in Gods Koninkrijk mateloos 
getroost heeft. ‘Sta eens op Elia en eet. Want anders zou 
de weg voor u te zwaar zijn.’
Elia wordt niet afgedankt. Hij mag verder. Er is nog 
een weg. Wij denken soms dat het ophoudt. Woestijn, 
woestijn, en nog eens woestijn. Wat dichtbij of ver 
weg gebeurt kan je ziel leegzuigen. Met als gevolg een 
gelovige die geen geloof meer heeft. Geen doorkomen 
aan, zo lijkt het. Maar juist dan zegt de Heere: ‘Ik weet 
nog een weg. Ik ben de Weg.’ Dat mag je geloven zonder 
geloof te hebben.
Het werk in Gods Koninkrijk is niet altijd gemakkelijk. 
En de duivel houdt de seizoenen nauwkeurig bij. Hij 
wil niets liever dan ons verlammen door aanvechting, 
zelfbeklag en ontrouw. Maar als wij dodelijk vermoeid 
ons ontslag zouden willen nemen, maakt de Heere ons 
wakker. ‘Is er iets m’n kind?’ ‘Ja, Heere, die clubs, die cate-
chisaties, al die bezoeken, al die moeite, al dat ongeloof 
en wantrouwen bij mezelf en anderen.... Ik blijf liever 
slapen, want ik ben zo moe....’
‘Nee’, zegt de Heere, ‘niet doen. Ik ben jouw Hogepries-
ter. Ik kan daarom meevoelen met al jouw zwakheden. 
Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.’ Ook 
de wereld in Vlaardingen en omstreken. ‘Je mag opstaan 
en wat eten en drinken. Want anders zou de weg te 
zwaar zijn.’
Toen stond Elia op en liep door de kracht van dat voed-
sel veertig dagen en veertig nachten! Dat wil zeggen: 
een volle tijd. Daarom mogen wij ook opstaan en elkaar 
toeroepen: Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed 
van het Lam. Werkelijk genoeg voor de volle tijd van een 
heel seizoen!

ds. Wim Markus,
Bergschenhoek
(consulent wijkgemeente Grote Kerk)
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Van de kerkenraad
Moet het stil zijn…?
In de uitgave van dit blad hebben we eerder een stukje 
met deze strekking opgenomen. Het thema is nog 
steeds actueel. Binnen de kerkenraad hebben we ons 
gevraagd of het misschien nodig is hier iets over af te 
gaan spreken met elkaar. We hebben besloten dit niet 
te doen. Hieronder wat notities uit eerder genoemd 
artikel; 
We hebben  het  allemaal wel eens meegemaakt op een 
zondagmorgen dat de organist van de Grote Kerk  zijn 
inleidend / voorbereidend orgelspel staakt, vanwege 
het geroezemoes, “hij kan zichzelf niet meer horen 
spelen”.
Sommigen vinden dit terecht, anderen  overdreven? 
Moet het dan echt stil zijn en waarom dan wel? We 
mogen elkaar toch wel begroeten in de kerk? Dit zijn 
zomaar enkele vragen die je kunt stellen hierbij.
Gemeenteleden die de diensten in de stille week 
meemaken waarderen met name die stilte. Bij het bin-
nenkomen en weggaan geen gepraat  maar gewoon 
stil, alleen met je gedachten, mediteren over het lijden 
en sterven van onze Heiland met verwachting naar het 
feest van de opstanding.
Anderzijds, we zijn toch samen gemeente, met elkaar 
meeleven en ontmoeting is minstens zo belangrijk en 
ons kerkgebouw  heeft nu eenmaal zijn beperkingen in 
de vorm van een centrale ontvangsthal, wat missen we 
de Vredeskerk!
Eerbied en verwondering zijn ook aspecten die een rol 
mogen spelen in de aanloop naar de Zondagse ere-
dienst. Het is niet zomaar een bijeenkomst, het is goed 
te bedenken dat we samenkomen om de Eeuwige, de 
Schepper van hemel en aarde, de Koning der Koningen 
te ontmoeten.  Daar is het ons immers toch om te doen? 
Hoe kunnen we ons los maken uit datgene wat ons zo 
in beslag neemt, ja vaak ook in de weg staat om onze 
harten te verheffen tot God (Sursum Corda). 
We mogen ons ook best realiseren we niet allemaal 
eender zijn. Sommigen moeten helemaal niets hebben 
van die stilte en mystieke zaken.  Het “wandelen met 
God” krijgt voor zulken het best vorm in de aandacht en 
omgang met anderen, ook prima toch? 
Stilte voor de dienst? Gezellig ff bijkletsen? , goed of niet 
goed, ik weet het niet, het mag er allebei zijn. Wel is het 
goed rekening met elkaar te houden, elkaar de ruimte 
geven de dienst voor te bereiden op de voor hem/haar 
meest zinvolle wijze.  
P.J. van der End

Pastoraat
Na het vertrek van Ds. Snaterse hebben we getracht het 
pastorale bezoek werk zo goed mogelijk in te vullen. 
Gelukkig hebben we het aantal uren van onze pastoraal 
werker Dhr Ko Steketee uit mogen breiden en heeft hij 
veel bezoeken kunnen doen. Ook zijn we blij met de 
bezoeken en aandacht die gemeenteleden aan elkaar 
brengen, het zogenaamde pastoraat onderling. Lia van 
Herpen heeft de functie van coördinator op zich ge-
nomen om deze laatste vorm van pastoraat te regelen 
zodat vraag en aanbod een beetje bij elkaar aansluit 
en niemand wordt vergeten. Toch neemt dit alles niet 
weg dat we als wijkgemeente -pastoraal gezien- een 
moeilijke periode doormaken. De kerkenraad kampt 
ook nog steeds met vacatures, we zullen daarom de 
beschikbare pastorale capaciteit zo effectief mogelijk in 
moeten zetten.
Aan de andere kant is het zo dat ieder nadeel ook z’n 
voordeel heeft. De gemeente mag zich door de nood 
gedwongen, voor het eerst of opnieuw bewust worden 
van z’n pastorale roeping, waarbij de apostel ons in 2 
Kor. 1:3 en 4 voorhoudt: 
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God 
van alle vertroosting,
4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen 
kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met 
de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost 
worden.
Ook de kerkorde (Ordinantie 3.10.1) spreekt in eerste 
instantie van een pastorale roeping van de gemeente.  
Gemeente, predikant en kerkenraad mogen dus ge-
zamenlijk gestalte geven aan het pastorale werk in de 
gemeente.
Organisatie en coördinatie door Peter van der End tel. 
4352442 en Lia van Herpen tel.4740547 

Bijzonder Pastoraat
Onze wijkgemeente wil in het pastoraat ook mensen 
bijstaan, die door een moeilijke periode van hun leven 
gaan. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan rouw en 
verlies, depressie, echtscheiding, verslavingen, emotio-
nele verwaarlozing, misbruik e.d.
Deze gemeenteleden kunnen vaak wat extra hulp en 
begeleiding goed gebruiken,  soms van een profes-
sional  zoals een psycholoog of psychotherapeut, maar 
ook door iemand vanuit de gemeente die daarvoor is 
toegerust en de mogelijkheid heeft wat intensiever en 
langduriger aandacht te geven.
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Mijn naam is Huub Eschbach en in januari 2018 ben 

ik bevestig
d tot ouderling-kerkrentmeester. Ik 

woon 

alweer 20 jaar in Vlaardingen en sinds die tijd kom 

ik ook in de Grote Kerk, waarbij ik a
an verschillende 

activiteite
n heb bijgedragen zoals de Alpha cursus, 

gemeentedagen en het leiden van de jeugdclub. Ik 

ben getrouwd met Cora en we hebben een schattig 

dochtertje, Elise. Ik werk als planeconoom voor de 

gemeente Schiedam.

Als ouderling- kerkrentmeester neem ik de taak van
 

wijkpenningmeester van
 Gijs van Herpen over. De 

omvang van deze taak e
n wat Gijs nog meer deed, 

begint mij nu duidelijk te worden. Gelukkig zijn er 

heel veel vr
ijwilligers, die verschillende taken op-

pakken. Het is hartverwarmend om te zien, hoeveel 

gemeenteleden iets voor 
de kerk willen doen. Samen 

kunnen we ervoor z
orgen, dat het kerkenwerk goed 

loopt.  

even voorstellen:

Vanuit onze wijkgemeente wordt hulp geboden aan 
mensen, die dat nodig hebben en hiervoor open staan. 
De begeleider trekt een tijdje op met het betreffende 
gemeentelid en probeert in gesprekken en in afhanke-
lijkheid van de Heere God de ander zover te brengen 
dat hij/zij  zijn/haar problemen beter kan hanteren. De 
begeleider en de pastorant maken samen afspraken 
over de duur van het traject.

Wanneer u deze vorm van pastoraat wenst of iemand 
kent die hier wellicht voor in aanmerking komt, kunt u 
dat kenbaar maken aan ouderling P.J.(Peter) van der End 
tel.4352442. Hij kan u meer vertellen en eventueel in 
contact brengen met deze vorm van pastoraat binnen 
onze wijkgemeente.
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Taakgroep Gemeenteactiviteiten 
de taaKgroeP
De afgelopen jaren was deze taakgroep bekend onder 
de naam Taakgroep Jaarthema. Die hebben wij onlangs 
gewijzigd in de Taakgroep Gemeenteactiviteiten.
 
Activiteiten
Net als andere jaren werken wij met veel plezier mee 
aan de Opening van het Winterwerk en de jaarlijks 
terugkerende Gemeentedag. Maar, inmiddels heeft u 
kennis kunnen maken met de Generatieproeverij, Volg 
de koffie, een actiedag, een nieuwjaarslunch etc. Het 
doel van de activiteiten is het samenbrengen van de 

Gemeente, jong en oud, op andere momenten dan de 
eredienst.
 
Teamleden Taakgroep 
De taakgroep bestaat uit: Gerard van Delft, Jessica van 
Koppen, Marianne Maat, Nelly Post, Peter van Leeuwen, 
Teunis Eigenraam en Tim van der End.
 
Heeft u nog vragen of wilt u meedenken over activitei-
ten, kom gerust naar één van ons toe.

Diaconie 
de diaconale wijKKas  
(Wijkdiaconie Grote Kerk NL89INGB0005328956)
Waar ben je als penningmeester bij betrokken als het 
gaat over de diaconale wijkkas ? Vanzelfsprekend het 
bijhouden van binnenkomende en uitgaande geldbe-
dragen, die meestal via de bank (het liefst) lopen maar 
soms ook via de kas: de financiële administratie. Over 
elk jaar moet er dan een financieel jaaroverzicht ge-
maakt worden, de jaarrekening en een begroting voor 
het volgende jaar. De jaarrekening is voor onze wijkkas 
wat complex, want het is in feite een optelsom van 3 
aparte financiële rekeningen, nl van de wijkdiaconie sec 
(op zich), de thuisfrontcommissie van Reiny de Wit en 
Het Open Huis 
Wat betreft de wijkdiaconie sec bestaat de inkomsten-
bron uit vijf onderdelen: 
1. De jaarlijkse collecte voor de diaconale wijkkas 
2.  De helft van alles wat binnenkomt via de kerkradio 

en USB-sticksdienst van gemeenteleden, die niet 
naar de kerkdienst kunnen komen. Het gaat dan 
om betalingen voor de sticks en giften, die gegeven 
worden.  De andere helft gaat naar de “gewone” 
wijkkas.  

3.  Giften gegeven bij de bloemengroet of het 
ouderenwerk

4.  Algemene giften
5.  Renteopbrengst. (verwaarloosbaar)

Wat betreft de uitgaven zijn er vijf onderdelen (geen zes 
want aan de inkomstenbron 2) (kerkradio en USB-stick-
sdienst) zijn voor de diaconie geen kosten verbonden)
1. De bloemengroet 
2. Het ouderenwerk.

3. Het ouderen werk omvat 2 onderdelen waarbij de 
wijkdiaconie een (soms kleine) financiële bijdrage 
levert 1) de broodmaaltijd. 2)  kerstviering aan het 
eind van het jaar met een kerstdiner en een (dag)
boekje voor de deelnemers. De busreis gaat wegens 
gebrek aan belangstelling niet meer door

4. De paasgroetenactie (kaarten naar gevangenen 
sturen) 

5.  De jaarlijkse giften aan voornamelijk christelijke 
instellingen aan het eind van het jaar. 
Een overzicht van instanties waaraan in 2017 werd 
gegeven: Springfoundation Vlaardingen, st.  De Ha-
ven, Stichting Timon, Stichting Hospice de Margriet, 
de Thuisfront Cie van Reiny de Wit, st Vrienden van 
de Hoop, De Voedselbank Vlaardingen, de HGJB, pro-
ject 10 27 van de GZB  en het Noodfonds Vlaardin-
gen van de Centrale Diaconie. Ook was er nog een 
bijdrage voor de door de Ger. Bond beschikbaar ge-
stelde Waarheidsvrienden en brochures. De lijst van 
instanties, die een gift krijgen is elk jaar weer anders. 
Hangt ook samen met collectebestemmingen.

6. Administratiekosten  
Er zijn natuurlijk elk jaar ook wel andere inkomsten 
of uitgaven dan hierboven genoemd

Doorzendgiften
Deze giften zijn ook verantwoord in de kwartaalover-
zichten in Onderweg. Hier behoren ook de opbrengs-
ten van de busjes op de huiskringen toe! Evenals het 
verwerken van giften voor grootschalige acties als de 
hulpactie voor honger in Afrika of voor Nepal na de 
aardbeving daar.

Gerrit van der Voet
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Jeugd
Kinderdienst 
Kinderen zijn de toekomst van onze gemeente. Als 
leiding, maar hopelijk ook als gemeente, willen we 
‘onze’ kinderen graag onderwijzen in de Bijbel en laten 
groeien in hun persoonlijk geloofsleven. De kinderen 
t/m 9 jaar werken met de methode ‘Doe maar’. Deze 
methode laat kinderen op een eigentijdse wijze ken-
nismaken met het christelijk geloof. De methode is 
behoudend wat betreft de onderwijzing in de authen-
tieke Bijbelverhalen en vernieuwend op het gebied van 
de verwerking. Zo werken we aan de hand van thema’s 
die 6 tot 8 weken doorlopen. De kinderen leren dan een 
Bijbeltekst, maken een knutselwerkje, tekening of wer-
ken aan een project, zingen, kijken filmpjes etc. Door de 
diverse manieren van verwerking van het Bijbelverhaal 
wordt geprobeerd om het geleerde beter te laten ont-
houden. De oudste kinderen krijgen meer verdieping 
door ‘De Bijbel Basics’, een uitgave voor de kinderdienst 
van de NBG. We hebben afscheid moeten nemen van 
een aantal leiding, maar dankbaar zijn wij ook voor 
drie nieuwe leiding die zich met frisse enthousiasme 
inzet voor deze doelgroep. Hierdoor zijn we weer een 
compleet team. Dit jaar hebben we afgesloten met een 
heuse vossenjacht door ‘t Hof en sloten we af met een 
feestelijk knakworstenfeest. 
Elke eerste zondag van de maand hebben we een prai-
sedienst. Hierbij zingen we veel liederen. Elke tweede 
zondag van de maand komen we eerder terug naar de 
kerk om de zegen ook aan de kinderen mee te laten ge-
ven. Dit jaar is er voor het eerst door een parallel team 
een ‘vakantie-kinderdienst’ gedraaid.

Zie achterin dit blad het rooster voor de kinderdienst  
tot maart 2019

Leonie Verhoeven

vrijdagavondcluB  “we Believe”
De vrijdagavond club “we Believe” is een club voor 
tieners van 10 tot 13 jaar. Ben je 9 en wordt je bijna 10 
dan mag je ook komen!! Elke week komen er rond de 
12 enthousiaste tieners om aan het programma deel 
te nemen. De club is uitstekend geschikt als een goede 
voorbereiding en overgang naar de catechisatie en de 
jeugdclub
Elke avond beginnen we met gebed. Daarna nemen we 
een half uur de tijd om gezamenlijk een thema uit de 
bijbel te behandelen. Het afgelopen seizoen hebben we 
gewerkt uit de map van de HGJB tieners. Hierin worden 
verschillende onderwerpen behandeld zoals vriend-
schap, geloof, school, enz. Doormiddel van opdrachten, 
spelletjes en Bijbellezen zijn de tieners op een actieve 

manier bezig met het onderwerp wat zeer toepasbaar is 
in het dagelijks leven van de tieners.
Na het thema gedeelte wordt er wat gedronken, en 
gesnoept. Daarna begint de vrije invulling.
Dit kan bestaan uit een spel (tafeltennis, bingo, kran-
tenquiz,) maar ook knutselen of een film kijken. En 
natuurlijk vieren we ook met elkaar de feestdagen zoals 
sinterklaas en kerst. Als het lekker weer is gaan we naar 
buiten om daar een leuk spel te doen. De tieners zijn 
ook altijd in voor een potje voetbal. De vrije invulling 
brengt altijd weer gezelligheid met zich mee.
De clubavond wordt afgesloten met gebed, en daarin 
kunnen de kinderen ook aangeven voor wie ze willen 
bidden of danken.
Gedurende het seizoen zien we als leiding dat de kinde-
ren het fijn vinden om elkaar te ontmoeten, en op deze 
manier ontstaan er waardevolle vriendschappen. Het 
clubjaar wordt iedere keer gezamenlijk met een leuke 
activiteit afgesloten. Dit jaar zijn we naar Hoek van Hol-
land geweest. Lekker uitwaaien en een goed begin van 
de vakantie
De club is 1 keer in de 2 weken op vrijdagavond van 
19.00 tot 20.30 in het Wijkgebouw “de Dijk”.Maassluise-
dijk 7a (jeugdhonk)
Leiding:  Tim van der End, Mark van Steensel, Elyne Riet-
veld, Jolanda Wildeman, Christian Trouwborst, Marvin 
en Mariska.
Informatie: Jolanda Wildeman: 010-4350970

jeugdcluB vlaardingen
Als je dit jaar in de brugklas zit of misschien al ouder 
bent dan ben je van harte welkom bij de Jeugdclub. 
Jeugdclub Vlaardingen is er speciaal voor de jongeren 
van de Grote  Kerk; maar ook jongeren van andere 
kerken of geen kerk zijn van harte welkom! Met elkaar 
hebben we het over het geloof en doen we heel het jaar 
door leuke dingen. Dit maakt de jeugdclub de ideale 
plaats om nieuwe vrienden te maken en vervolgens 
deze vrienden te blijven zien. De Jeugdclub heeft weke-
lijks verschillende activiteiten die je zeker een keer moet 
bezoeken.
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Zaterdag - Honk
Iedere zaterdagavond kan je tussen 20:00 en 23:30 uur 
terecht in het Honk. Daar kan je gezellig wat eten en 
drinken aan de bar, bijkletsen met vrienden, spelletje 
spelen of een potje tafelvoetballen. Ook organiseren 
we regelmatig speciale activiteiten of thema-avonden. 
Denk bijvoorbeeld aan een LAN-party, meidenavond, 
tafeltennistoernooi, karaoke avond of een sportavond. 
In het Honk kan je tegen een kleine vergoeding drinken 
& snacks kopen. Ook kan je bardiensten draaien en 
meedenken en mee organiseren bij de activiteiten.

Zondag - Club
Om de twee weken wordt op zondagavond Club 
gehouden. Deze avond begint om 19:45 uur en eindigt 
om ongeveer 21:30 uur. Op een clubavond staat de 
Bijbel centraal en proberen we samen te leren wat God’s 
Woord ons vandaag de dag wil zeggen. We beginnen de 
avond met het zingen van liederen, en denken vervol-
gens verder na over een thema, soms in groepjes, soms 
door middel van stellingen of een spel. Ook belangrijke 
intieme onderwerpen gaan we niet uit de weg; zo 
hebben we ook wel eens avonden over seksualiteit of 
relaties.

 

En verder…
Is dat alles? Nee, er is nog meer. In de zomer is er bij-
voorbeeld een speciaal zomerprogramma en jaarlijks is 
er een kerstviering en paasuitje. Dit jaar zijn we bijvoor-
beeld met z’n allen naar Jump XL geweest. Als laatste 
moet natuurlijk ook het jeugdweekend genoemd wor-
den. In het Hemelvaartsweekend gaan we met elkaar 
een weekend weg. Door de jongeren wordt dit meestal 
als het hoogtepunt van het jaar beschouwd.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vooral ook even op 
onze eigen vernieuwde site: www.jeugd-club.nl. Hier 
staan veel foto’s die een goede indruk geven van wat we 
afgelopen jaren gedaan hebben. Ook hebben wij een 
eigen Facebook groep. (https://www.facebook.com/
groups/jcvld/)

Mocht je nog meer vragen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op:
 
Sebastiaan Vogel
Tel 06-48018288
club@jeugd-club.nl 
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BijBelse PasPuzzel
Schrijf eerste de namen van alle Bijbelboeken op. Van de kortste naam (Job) tot de langste (Thessalonicenzen). 
Bijbelboeken waarvan er twee of drie zijn, hoeven maar één keer opgeschreven te worden. Er blijven dan 56 namen 
over. Probeer die op de juiste plaats in de hokjes te zetten. Van sommige namen is al een letter ingevuld. Let goed 
op de pijltjes! Die wijzen het hokje aan waarin de eerste letter van het Bijbelboek moet komen te staan. Twee namen 
passen niet in de hokjes. Deze namen zijn te maken van de letters die in de dertien hokjes met een ‘*’ komen. Welke 
namen zijn dat?
 

      ↓     ↓     ↓       
 →       S     *  ↓    ← ↓   
                       
   →         →          * 
  *            ↓         
          ←             
                  L    ↑ 
        ↓        →      ↓ 
↑    ↑   →    *            
                ←       
→    →            ↓ →      
  ↑  ↓             ←      
  *       ←           *   
                       
↓  R        ↓   →          
           ←            
                       

*          O  ↑  *     ←    
                    ↑   
 →       *      →         
  ↑                     
        ←          ←     
  ↓                     
                   ↑    
   *      ←              
      ↑     →            
     T     ←  ↑           
         ↓     *       ←  
                  ↑    ↑ 
 →    ↓             →     
                       

*           ←   →    I    * 
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Taakgroep Communicatie & Media
Alweer enige jaren draait binnen de wijkgemeente 
en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, 
de taakgroep Communicatie. Deze taakgroep bestaat 
op dit moment uit Peter van Leeuwen (webmaster), 
Wendy van Leeuwen, Wouter Vroom en Cock Wielaard 
(voorzitter).

Het doel van de taakgroep is dat zij zorg draagt dat 
informatie op de juiste, tijdige en volledige wijze 
bekend wordt / is bij alle belanghebbenden. Daartoe 
ontwikkelt zij activiteiten en legt die eventueel vast in 
een plan en procedures.

De taakgroep heeft het afgelopen jaar zich bezig ge-
houden met:
Het uitwerken van een nieuw beleidsplan voor de taak-
groep Communicatie. Daarbij is zoveel mogelijk aange-
sloten bij het beleidsplan dat door de wijkgemeente is 
opgesteld.
Het onderhouden en vernieuwen van de website, zodat 
deze goed toegankelijk en bruikbaar is en blijft door de 
diverse gebruikers.
Voor leden, die een bezoek brengen aan de nieuw 
ingekomenen is er een voorbeeld-setje ‘Nieuw-ingeko-
menen’ samengesteld; bestaande uit een informatie-
folder, een voorbeeld Onderweg, een voorbeeld Groot 
Kerknieuws en een voorbeeld Zondagsbrief.
De jaarlijkse uitgifte van het wijkblad ‘GrootKerkNieuws’ 
in de maand september.
Zoals u merkt, bemoeit deze taakgroep zich met alles 
op het gebied van communicatie in de vorm van advies 
maar ook in de vorm van uitvoerend en praktisch aan de 
slag zijn. Hebt u ideeën of suggesties, dan houden wij 
ons aanbevolen. Neem gerust contact met ons op.
Cock Wielaard

de zondagsBrief ontvangen
De Zondagsbrief – een waar statement binnen onze 
gemeente. Een wekelijks terugkerende bron van lief 
en leed, door dik en dun, in voor- en tegenspoed, met 
acties en reacties, gericht op jong en oud.
Een steeds grotere groep gemeenteleden krijgt op (ui-
terlijk) de zaterdagavond voorafgaande aan de zondag 
de digitale versie van de zondagsbrief aangeleverd. 
Op deze wijze kun je al ruim voor de aanvang van de 
kerkdienst kennisnemen van de belangrijkste tijdingen 
en gemelde persoonlijke berichten. En dat is prettig; 
want tijdens de voorfase van de dienst is het goed om 
mensen even persoonlijk te spreken, te informeren naar 

hun welstand of een vertroostend woord aan elkaar 
door te geven. Dan wil het lezen van de zondagsbrief er 
weleens bij inschieten.
Voor hen, die ook de Zondagsbrief op een digitale wijze 
willen ontvangen, de volgende uitleg: u gaat op het 
internet naar de website www.grotekerkvlaardingen.nl. 
Op deze website klikt u in de donkerrode balk op ‘con-
tact’ (en dan op ‘contactformulier’ [www.grotekerkvlaar-
dingen.nl/contact/]). Vult u vervolgens alle gevraagde 
gegevens in en vink de eerste of tweede keuze aan. 
  

Als u het derde item aanvinkt, krijgt u – via de mail – 
een link (toegang) tot de website, waarop u alle oude 
preken kunt terugvinden en (nogmaals) beluisteren.
Let er op dat u in het laatste invulveld de aangegeven 
(4-cijferige) code invult. Na het versturen wordt uw 
aanvraag zo snel mogelijk verwerkt.  
Tenslotte: Om het gebruik van een papieren versie zo-
veel mogelijk tegen te gaan [ja,ja, laat rustig bij binnen-
komst het ZB-papier in de hand van de welkomstdame, 
-heer of -kind; maar blijf wel uitermate vriendelijk tegen 
hen bij de uitroep van een verwarmend ‘een gezegende 
dienst’!], is het ook mogelijk en wenselijk  om op I-pad, 
smartphone of laptop in de kerk zelf de Zondagsbrief 
te lezen. Het is dan wel belangrijk dat thuis – via het be-
richt van de Postduif – de zondagsbrief wordt geopend. 
Houdt dit document actief op uw device; op deze wijze 
kunt u de ZB ook in de kerk – offline – raadplegen.
Op deze wijze is het meezingen van lied, gezang en 
kinderversie denkbaar en kan hierbij van harte worden 
aanbevolen.

 



Onderzoek naar de kwaliteit van de 
kerktelefoon. 
In de periode juni 2018 is er met behulp van een korte enquête een onderzoek gedaan naar de 
ervaringen bij luisteraars en gebruikers van de kerktelefoon. Hieronder ziet u een korte 
weeggave van de uitkomsten: 

 

Aanbevelingen       
 n.a.v. onderzoek kwaliteit kerktelefoon   
 juni 2018   
 aantal enquêtes: 25  
 aantal respondenten: 17  
 percentage:  68%  
 Nb.: USB-luisteraars 4  
Algemeen       
 De administratie is niet op orde   
 Adressen kloppen niet   
 Adressen Uitzicht zijn niet gebruikt       
Gebruik       

 
De meeste gebruikers maken van de kerktelefoon ca. 4 jaar gebruik; 
(gemiddeld ligt dat op 7,5 jr)   

 De meeste gebruikers luisteren 1 à 2 keer per zondag 15      
Kwaliteit geluid       

algemeen 2,87 1 slecht 
orgelspel 2,63 2 matig 

afkondiging 2,69 3 voldoende 
samenzang 2,67 4 goed 

kindermoment 2,20 5 zeer goed 
preek 3,31   

vergelijk 1,43       
 Bij gebruik webradio (1) wordt geregeld 4 of 5 gescoord.   
 Bij de overige gebruikers komt deze score nauwelijks voor (5 v.d. 18)   

 
Het geluid v.d. de Grote Kerk is overwegend minder van kwaliteit dan 
dat v.d. Bethelkerk. 1,43      

Gemaakte opmerkingen       
 De dienst is soms niet te ontvangen   
 De dienst wordt te laat gestart.   
 USB - kwaliteit wordt hoger gewaardeerd   
 Tijdens het zingen het geluid niet uit zetten !   

Vraag Waarom ervaren mensen het geluid uit de BK als beter ?   
Vraag Wat kunnen we doen om geluid bij het kindermoment te verbeteren ? 

 

De kerkenraad heeft aangegeven de uitkomsten van dit onderzoek te gebruiken bij de verdere 
ontwikkelingen en verbeteringen rondom de inzet van de kerktelefoon. 

 
 
�
�

� �
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Gemeente berichten
geMeenteavonden 
DV 26 september en 10 oktober a.s.
.Op deze gemeenteavonden gaan we in op de vraag 
hoe jongeren / jonge gezinnen aansluiting kunnen 
houden/blijven houden bij de kerk c q onze wijkge-
meente. Ds Markus uit Bergschenhoek gaat op 26 
september hierop in. (Het gat van de kerk?) Op 10 
oktober hoopt ds. Liefting uit Gouda in vervolg hierop 
met ons na te denken over mogelijkheden, die we nog 
hebben om antwoorden te vinden op geloofsvragen 
van alle tijden en specifieke vragen van nu.  (terug naar 
catechismuspreken?)

Ds Markus: Het gat van de kerk?
Een aantal jaren geleden belegde de Protestantse 
Kerk in Nederland een bezinningssamenkomst met 
bovenstaande titel. Maar dan zonder vraagteken. Dat 
‘gat’ betreft het missen van dertigers en veertigers op 
veel momenten in het kerkelijk leven. Ook als het om de 
erediensten gaat. Of die constatering ook voor Vlaardin-
gen geldt, weet ik niet. (Ook onze wijkgemeente heeft 
wel wat van dat profiel met b v 44% ledenaantal boven 
65 + en 22% tussen 20 en 40 jaar GvdV) Vandaar mijn 
keuze om er een vraagteken achter te zetten. Maar ook 
al zou het zo zijn, dan is dat geen reden om te denken 
dat het zo moet blijven. Ook daarom dat vraagteken. 
Op deze gemeenteavond wil ik graag met u nadenken 
over de vragen, verlangens en (on)mogelijkheden van 
genoemde groep gemeenteleden. Zijn hun vragen 
enz. anders dan toen ik een dertiger was? Kunnen we 
als oudere iets betekenen voor de drukke dertigers? En 
andersom misschien ook? Kan dat consequenties heb-
ben voor het gemeenteleven, met name ook voor de 
erediensten? Zonder op dat laatste vooruit te lopen bij 
het schrijven van dit stukje tekst begin augustus, denk 
ik dat de specifieke vragen van de jonge gezinnen en 
alleen gaande dertigers een plaats mogen krijgen in de 
erediensten. Wellicht zijn de middagdiensten daarvoor 
(ook) geschikt, aldus ds Markus.

Ds Lieftink: Terug naar de Catechismuspreken?
Over de invulling van de middagdiensten hoopt ds. Lief-
ting uit Gouda dan te spreken op 10 oktober a s. (terug 
naar catechismuspreken?)
In de themadiensten, die wij als wijkgemeente op 
zondagmiddag kennen, komen thema’s aan de orde, die 
ook in de Heidelbergse Catechismus worden besproken, 
bv het bidden (naast andere), maar diensten waarin de 
HC systematisch zondag voor zondag, vraag voor vraag 
behandeld wordt, kennen wij niet meer. Toch blijft de 
catechismus een weliswaar eeuwenoud maar belang-
rijk document als uitleg bij de bijbel om het geloof te 
werken en versterken de inhoud van het geloof van alle 
tijden duidelijk te maken- opdat wij daaruit zullen leven. 

Er komen in de huidige tijd echter ook (moeilijke) vra-
gen op jong (en oud !) af die in de tijd van de reformatie 
nog niet zo speelden. Kunnen die ook in de leerdiensten 
aan de orde komen? Kan de catechismus hierbij helpen?
Mocht u/jij zelf met vragen rondlopen die de thema’s 
van deze avonden betreffen, dan horen we die graag. U 
hoeft daarvoor geen dertiger te zijn… Laten we hopen 
op zinvolle, zegenrijke avonden!
De avonden zijn in de Dijk om 20.00 uur met vanaf 19.30 
uur inloop met koffie/thee

G. van der Voet

jong én oud geMotiveerd naar de KerK 
Wat motiveert je om naar de kerk te gaan? Dat is een 
meer dan actuele vraag. En zeker als daar de jongere 
generatie bij wordt betrokken kan dat tot goede ge-
sprekken leiden. Maar eerlijk is eerlijk, hun wensen wat 
betreft de invulling van de kerkdienst zitten meestal 
niet op één lijn met de oudere generatie. En dat kan 
behoorlijk schuren. Hoe komt dat toch? Wat kort door 
de bocht denk ik dat ‘beleving’ hierin een grote rol 
speelt. Ouderen zijn gehecht aan de traditionele gang 
van zaken terwijl jongeren bij het inhoud geven aan de 
kerkdienst veel meer behoefte hebben aan hedendaag-
se aansprekende vormen. En dat maakt het gewoon 
knap lastig elkaar in gemeente-zijn vast te houden.  

Voorop gezet, de kerk is bij uitstek de plaats waar God 
ons wil ontmoeten. Dat delen we. Maar hoe geven we 
die ontmoeting van onze kant inhoud? Om dat in te 
vullen lijkt het me goed een stapje terug te doen door 
ons eerst te verdiepen in de vraag: Waarvóór gaan 
we eigenlijk naar de kerk? Dat betekent wat breder 
te kijken naar wat motiveert. Daarbij komt het eigen-
lijke van liturgie om de hoek kijken. Dat omvat van 
begin tot eind het gebeuren van de gehele eredienst. 
Daarvoor biedt dr. A.A. van Ruler (1908-1970) een goed 
aanknopingspunt. Want 50 jaar geleden speelde deze 
thematiek ook al. Hij schreef daarover toen een boek 
met als titel: Waarom zou ik naar de kerk gaan? Hierin 
onderbouwt hij dat heel breed met wel 21 motieven. En 
wat mij zo aanspreekt is dat dat bijdraagt om ‘beleving’ 
wat te relativeren. Er speelt meer! Want met subjectieve 
vragen zoals, heb ik er wel behoefte aan om naar de 
kerk te gaan? en spreekt de dienst mij wel aan qua taal 
en vorm? loop je een keer vast. Zeker zo relevant zijn 
daarom andere en objectieve argumenten. Om een 
goede keus te maken kun je daar niet omheen. Tevens 
bieden die motieven genoeg informatie om in gesprek 
te gaan hoe de kerkdienst in te vullen. Zie kader. De 
door Van Ruler aangedragen motieven verdienen echter 
qua taalgebruik wel actualisering. Met toestemming 



12  

heb ik die overgenomen van de site van Hervormd 
Bodegraven.

Lang geleden hoorde ik een verhaal over een gebrek-
kige en stokdove vrouw. Iemand vroeg haar: Waarom 
neem je toch al die moeite om naar de kerk gaan terwijl 

je niets hoort? Haar antwoord zal ik nooit vergeten. 
Waar moet ik anders naar toe gaan om de zegen van de 
HEER te ontvangen!

Lodewijk van der Wolf

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

1.  Om een kans op de bekering te lopen
In je binnenste aangeraakt te worden door Gods Woord

2. Om een gewoonte vol te houden
Stijl, plicht en roeping

3. Om een traditie voort te zetten
Als schakel in een keten, vanuit het voorgeslacht, vanuit Israël.

4. Om de existentie ten volle te beleven
Bestaan, er zijn. Voor het aangezicht van God treden.

5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen
Zegenen, dienen, eren, verheerlijken, dankzeggen, zingen

6. Om het bijschrift bij het plaatje te lezen
De wereld is een warrig plaatje. God openbaart hoe het was, en hoe het zou moeten zijn

7. Om de wereld voor te dragen
Voorbede - alle dingen met God bespreken. Recht van initiatief, recht van amendement en zelfs motie van 
wantrouwen (Job)

8. Om m’n bestaan tot op de bodem te doorgronden
De zondige natuur - ontdekkend karakter van de prediking. Ernst & genezing

9. Om het heil te ontvangen
Vergeving van zonden - gehoorzaamheid van het geloof

10. Om tot het licht te komen
Verlichting van ons verstand, en het licht van Gods Woord

11. Om in de gemeenschap te worden ingelijfd
Gemeenschap met Christus, gemeenschap met de drie-enige God, gemeenschap met elkaar

12. Om in het openbaar het geloof te belijden
Persoonlijk & publiek. Objectief: ik belijd het geloof van de kerk, maar ook subjectief: ik belijd mijn geloof. 
De kerkgang zelf is belijdenis

13. Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren
In mijn aanwezigheid en bijdragen aan activiteiten

14. Om (eventueel) een ambt te dragen
Door de ambten wordt het gezag van Christus uitgeoefend.

15. Om de zin van de zondag te verwerkelijken
Vrijheid, ontspanning, vreugde, voorspel op de eeuwige sabbat

16. Om het kerkelijke jaar mee te maken
De feesten, de heilsfeiten vieren

17. Om rust te vinden
Terugtrekken uit de hectiek, sociale functie (eenzaamheid). We vinden rust voor de onrust over deze we-
reld, over het eigen bestaan

18. Om gesticht te worden
Brood voor het hart, innerlijke vroomheid. Als kind mee beginnen

19. Om weer op toonhoogte te komen
Godsdienst-oefening, Gods bedoeling met ons leven - lezing van de wet

20. Om wegwijs gemaakt te worden
Wegwijs in ons eigen hart, in het veld van de goede werken

21. Om de verlossing van de wereld te vieren
Het eigenlijke geheim van de wereld - verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde



13 

het oPen huis
een stuKje gescHieDenis en Het FonDs scHieDam 
VLaarDingen
Aan de Zomerstraat 18 te Vlaardingen bevindt zich het 
Open Huis. Buiten staat een bord met de uitnodigende 
tekst: “Welkom in het Open Huis”. Een welkom voor 
iedereen, ongeacht ras, kleur, geloof, sociaal niveau of 
wat dan ook. 

In december 1993 is het OH ontstaan in een te slopen 
pand aan de Maassluissedijk. Na 2 jaar moesten we 
dat verlaten, omdat het daadwerkelijk gesloopt ging 
worden. Het zoeken naar een nieuwe plek was niet een-
voudig. In 2003 hoorden we dat het Jeugdhonk en de 
ernaast gelegen ruimte aan de Zomerstraat verbouwd 
zouden gaan worden. Na de nodige gesprekken en 
voorbereidingen konden we vanaf 2004 een nieuwe 
start maken. Er werden medewerk(st)ers gevonden, die 
als gastvrouw/heer konden dienen om voor koffie/thee 
te zorgen, maar ook om voor de gasten een luisterend 
oor te zijn en zo nodig met raad en daad bij te kunnen 
staan. Wij kwamen tot de conclusie, dat het aanbieden 
van maaltijden in een behoefte zou kunnen voorzien. 
Dat was een groot succes! Steeds meer gasten moch-
ten wij ontvangen, zodat de ruimte te klein werd om 
iedereen tijdens de maaltijd een plek te kunnen geven. 
Als uitwijk maakten wij gebruik van het naastgelegen 
Jeugdhonk, zodat wij niemand hoefden teleur te stellen.
Eind 2009 kregen wij opnieuw te maken met een ver-
bouwing, maar nu werd ons toegezegd, dat wij de grote 
ruimte van het Jeugdhonk erbij konden krijgen, omdat 
het Jeugdhonk naar een hoger gelegen ruimte ging. 
Dat was geweldig nieuws. Onze oude OH ruimte werd 
ingericht als keuken en het voormalige Jeugdhonk als 
ontvangstruimte. In de oude ruimte was plaats voor 18 
gasten, in de nieuwe ruimte 30! De keuken is vernieuwd 
tijdens de renovatie van het gehele pand. Een uitge-
breid fornuis konden wij aanschaffen, nadat wij een 
gift ontvingen uit de nalatenschap van een medewer-
ker. De ontvangstruimte is door de medewerkers zelf 
opgeknapt. Begin 2011 zijn wij, na de verbouwing, weer 
heropend. 

Fonds Schiedam Vlaardingen
Het meubilair wat wij tot nu toe gebruikten is gedeelte-
lijk aangeschaft in 2004. Bij de verhuizing naar de gro-
tere ruimte hebben wij tafels en stoelen erbij gekocht. 
Nu het OH in de loop van de jaren steeds intensiever 
wordt gebruikt, ook door de Alpha-vervolgcursus, de 
Marriage Course en zo nu en dan de jeugd, merkten wij 
dat het meubilair wat wankel begon te worden. 
Wij wilden het graag vervangen door steviger meubilair, 
maar konden dit natuurlijk niet geheel zelf bekostigen. 
Wij werden gewezen op het Fonds SV, u weet het 
waarschijnlijk wel, met dat mooie statige, witte gebouw, 
naast de Stadsgehoorzaal. Zij geven financiële onder-
steuning aan maatschappelijke projecten, organisaties 
die zich inzetten voor de medemens. Het OH past wel 
binnen die doelgroep en zo hebben we een verzoek 
ingediend…
Wij waren erg blij om heel snel de toezegging voor een 
financiële bijdrage te ontvangen! Inmiddels hebben wij 
nu stevige, nieuwe tafels en stoelen, waar we nog lang 
gebruik van hopen te maken. Bent u nieuwsgierig ge-
worden? Komt u gerust eens kijken! Van harte welkom! 
De openingstijden van het OH:
De openingstijden van het Open Huis zijn naar wij ho-
pen tijdelijk veranderd.

•	  Woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur - De gas-
ten komen voor een praatje, gezelligheid onder het 
genot van koffie of thee.

•	  Donderdag / Zaterdag is nu om de week......
•	  Donderdag: Wordt er een uitgebreide maaltijd 

verstrekt [soep,warme maaltijd,toetje] voor € 3.50 . 
De gasten worden verwacht vanaf 17.00 uur, krijgen 
koffie of thee om vervolgens om 17.30 uur aan tafel 
te gaan.

•	  Zaterdag tussen 12.00 - 14.30 uur kunnen gasten 
binnen lopen. Ook dan wordt een warme maaltijd 
verstrekt voor € 3.50.

•	  Wanneer het gelegen komt worden 1 x per maand 
pannenkoeken gebakken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Open 
Huis bij aanwezigheid op woensdag, donderdag, zater-
dag. Telefoon: 010 - 4603382  Zomerstraat 18  3131 EW 
Vlaardingen.
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Oproep!

Om ons vrijwilligersteam te versterken zien wij uit naar nieuwe 

gastvrouwen/heren.

Wij nodigen u van harte uit op vrijwillige basis volgens rooster 1x per 

maand mee te draaien op woensdagochtend van 10.00 t/m 12.30 uur 

koffie/thee schenken,  

OF op donderdag van 17.00 t/m 20.30 uur 

voor een gezamenlijke maaltijd 3 gangen menu [24/28 gasten],  

OF op zaterdag van 11.30 t/m 15.30 uur  

INLOOP warme maaltijd 3 gangen menu in het Open huis: 

Zomerstraat 18 , 3131 EW Vlaardingen , 

telefoon 010-4603382 [bij aanwezigheid]

Hoe meer vrijwilligers - Hoe meer vreugd - Hoe minder aan de beurt.

De gasten die wij mogen ontvangen ,, uw naasten ,, en zich bij ons thuis 

voelen komen voor een warme maaltijd, voor gezelligheid en ontmoeting 

met anderen, een gesprek en/of luisterend oor.

Heeft u als hobby koken met name voor groepen 24/28 personen? Wij 

zien ook uit naar een nieuwe 

KOK M/V  
voor zaterdag of donderdag [inval/reserve]

Voor inlichtingen kunt u bellen met : 

Carla op den Brouw, telefoon 010-4343740 of 

Betty van Delft, telefoon 010- 4356670.

Komt u gerust eerst eens kijken en eet lekker een hapje mee, 

voelt u zich vooral welkom !!!!

tfc wouter & Marlies nagel
Wouter en Marlies Nagel werken in Zuid Soe-
dan. Wouter als piloot voor MAF en Marlies als 
verloskundige.
Marlies houdt een dagboek bij over het leven in 
Juba. Op de volgende pagina een willekeurige 
bladzijde hieruit. Het geeft een aardig inkijkje in 
het dagelijks leven in een door burgeroorlog en 
hongersnood geteisterd land.

Meer info:
www.maf.nl/nagel
Peter Wijnhorst: voorzitter@vliegmissie.nl
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DEAR (AFRICAN) DIARY…

44
WEEK

ZONDAG 
10.00 K. vraagt waarom ik doorde- 
weeks niet naar de kerk kom, zodat  
de kinderen uit het dorp me meer  
Juba Arabic kunnen leren. ‘Tenslotte  
zit jij toch maar hele dagen in je huis.’ zegt K. Terwijl ik 
even tijd nodig heb om hier een juist betekenis aan te 
geven, zegt Wouter: ‘Marlies werkt, K. Ze geeft les in 
het ziekenhuis!’ K. kijkt me aan en zegt bloedserieus: 
‘Oh, ik dacht dat je gewoon hele dagen lag te 
slapen..’ 

*HOE-KOMT-IE-DAAR-NOU-BIJ!?* 

MAANDAG 
8.30 De dag begint vandaag met bewolking en wat 
lichte regen. Een koel windje maakt het af. Heerlijk 
om niet meteen het zweet over mijn rug te voelen 
lopen. Maar niet iedereen denkt er zo over. ‘Lekker 
weertje hé!’ zeg ik tegen Moses van 7. Hij kijkt me aan 
en zegt uit de grond van zijn hart: ‘Echt niet, het is 
FREEZING COLD!’ 

*DOE-JE-SJAAL-MAAR-OM-HOOR* 

DINSDAG 
15.00 Vanmiddag geef ik de derdejaars studenten les 
over het oplossen van een schouderdystocie. Ik begin 
de les met een mededeling en een verzoek. Het heeft 
me 3 dagen gekost om het praktijklokaal op te 
ruimen. Mijn verzoek luidt dan ook of ze het lokaal 
vanaf nu netjes achter kunnen laten en of ze 
daarnaast wat zuiniger om kunnen gaan met alle 
materialen. Het blijft muisstil. Ik kijk de klas rond en 
zie enkel glazige oogjes. Ik zucht en denk: ‘Het zijn 
ook net echte studenten.’ 

*EN-IK-BEN-NET-EEN-ECHTE-JUF* 

WOENSDAG 
18.15 Een tiental Nederlanders van de MAF Business 
Club is op bezoek. Vanavond nemen ze ons mee uit 
eten in een van de hotels. Het was een volle, 
indrukwekkende dag voor hen. Sommigen zijn niet zo 
lekker vanwege de warmte vandaag. Zo ook mijn 
buurman aan tafel. Na een paar happen blijkt zijn eten 
toch niet goed te vallen. Als de serveerster langskomt, 
geeft hij dan ook aan dat ze het weer mee mag nemen

DONDERDAG 
15.00 Soms zou ik willen dat iemand even stiekem een 
foto kon maken. Je hebt van die momenten.. Ik zit met 
5 jongetjes om me heen van 9 en 10 jaar oud. Een boek 
in mijn hand. Terwijl ik voorlees, leunt er een tegen me 
aan en wrijft over mijn arm. Een ander aait me over mijn 
haar en nummer drie probeert door mijn bril te kijken.  

*ZE-KUNNEN-OOK-BEST-LIEF-ZIJN-DUS*

VRIJDAG 
11.00 Als ik de deur van de newborn unit open doe, 
komt J. meteen naar me toe. Hij slaat zijn ogen neer. 
’Vannacht is er weer een baby overleden.’ Als hij op 
kijkt, zie ik de pijn in zijn ogen. Mijn ogen vullen zich 
met tranen. Om dit kindje, maar ook om J. En ik besef 
me, dat hij zich wellicht nog machtelozer voelt dan ik. 

*……..* 

ZATERDAG 
10.00 We zijn in ‘lockdown’. Gevangen op de 
compound. We mogen er niet uit. Vanwege onrust in de 
stad. Ik voel me niet onveilig, maar wel flink beperkt in 
mijn bewegingsvrijheid. En dat terwijl ik helemaal geen 
plannen had om er op uit te gaan vanochtend. 

*CLAUSTROFOBISCH-IN-EIGEN-HUIS*

Snel vraag ik of ze het in wil pakken, zodat ik het mee 
kan nemen en ik leg mijn buurman uit dat er buiten 
rondom het restaurant tientallen jongeren lopen die 
nauwelijks te eten hebben. Als we terug lopen naar de 
auto, komt een van de jongens ons al tegemoet. Hij 
heeft de auto ‘bewaakt’. Ik overhandig hem het eten en 
een kleine fooi. Hij kijkt me aan en vraagt ‘Is dit mijn 
eten?’ Ik knik. ‘Is dit echt MIJN eten?’ Hij pakt het 
dankbaar, bijna plechtig, aan. Vlak voordat we 
wegrijden, komt hij nog even aangerend. Een en al 
glimlach en een duim omhoog. ‘Volgende keer bewaak 
ik weer jouw auto, hoor!’ 

*PATAT-MET-KIP-WORDT-KONINGSMAAL*
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alPha-cursus

Mensen te helpen een leven met Jezus te ontdekken
Eind jaren 80 werd in een Anglicaanse kerk (Holy Trinity 
Brompton in Londen) gestart met een cursus om men-
sen te bereiken die op zoek zijn naar God, maar niets 
hebben met de kerk. 

Deze cursussen, reeds vernieuwd met eigentijdse films, 
worden wereldwijd gegeven. In Nederland vindt al op 
ruim 1.200 plekken deze cursus plaats. Er wordt ook 
al voor gevangenenen, vluchtelingen, zakenmensen, 
senioren en studenten deze cursus gegeven. 

Alpha is een middel om mensen te helpen een leven 
met Jezus te ontdekken en te ontwikkelen, iets te mo-
gen zien van Gods liefde voor hen. Om samen op zoek 
te gaan naar antwoorden op hun vragen over geloof en 
het leven.

 Onze gemeente is een missionaire gemeente. Sinds 
1979 hebben er ruim 750 mensen in onze gemeente 
Alpha gedaan en daar zijn we erg dankbaar voor. Ook 
dankbaar zijn wij voor de “kookploeg”die trouw, jaar in 
jaar uit zorgt voor een heerlijke éénpansmaaltijd voor 
de Alpha.
 Iedereen heeft een familid, colega of vriend(in) die zich 
afvraagt: Wie ben ik? Wat wil ik doen met mijn leven? 
Hoe zit het met de kerk? 
 Onze missie is om mensen te helpen ontdekken dat 
God ook op zoek is naar hen.

 Mark Hage (33) heeft de Alpha in Amsterdam gevolgd. 
Hij schrijft:”schroom niet om mensen uit te nodigen 

voor een Alpha. Als mijn 
vrienden niet zo volhardend 
zijn geweest met hun Alpha-
uitnodigingen, zouden mijn 
vragen niet beantwoord 
zijn en zou mijn leven - en 
dat van mijn familie - een 
volslagen andere wen-
ding genomen. Ik ben nog 
altijd dankbaar voor die 
uitnodigingen…”.

Op woensdag 19 september a.s. zullen we om 19.00 
uur  een Alpha-info bijeenkomst houden in De Dijk aan 
de Maassluissedijk 5 Vlaardingen. Daar kan je zien hoe 
een Alpha avond in elkaar steekt en kan je je ervoor 
opgeven. Als er voldoende deelnemers zijn starten 
wij de week erna met de Alpha en duurt het tot begin 
december (10 weken en een weekend).

Ben je op zoek of heb je lef om iemand te vragen voor 
de Alpha? Van harte welkom, je mag ook meekomen 
met degene die jij uitnodigt.

Stuur een bericht als je komt, wij beginnen met een 
maaltijd (kan mobiel/app of email). In de Grote Kerk lig-
gen folders van de Alpha.

 Nog meer info op de site: www.alphanederland.org 

Namens ons Alpha-team,

Theo van Everdingen (t.van.everdingen@filternet.nl of 
06-53842798).

autodienst 
De zondagse autodienst is voor iedereen die niet meer 
of  moeilijk zelf naar de kerk kan komen en verder geen 
andere mogelijkheid heeft om er te komen. Dit kan voor 
een lange of korte periode zijn.
De autodienst is alleen voor de zondagse ochtenddien-
sten. Op christelijke feestdagen e.d. wordt er dus niet 
gereden.
Het eventueel meenemen van uw rollator kan alleen 
in goed overleg met de chauffeur, die u komt ophalen. 
Indien de mogelijkheid voor het meenemen van uw 
rollator niet mogelijk is, staan er bij de achteringang van 
de kerk (enkele) rollators voor algemeen gebruik voor u 
klaar.
Voor het maken van duidelijke afspraken over het 
ophalen is het verstandig om op de zaterdag voor de 
betreffende zondag even met de chauffeur contact op 
te nemen over plaats en tijd van ophalen. De chauffeurs 
halen u op vrijwillige basis op.
Let op !
Ik zoek nog enkele enthousiaste chauffeurs, leeftijd 
onbelangrijk, die 1 à 2 keer per maand een zondagmor-

gen willen rijden. ( u moet wel in het bezit zijn van een 
geldig rijbewijs  :-) )
Voor vragen of opgeven voor de autodienst of het 
aanmelden van uw chauffeursdiensten, kunt u contact 
opnemen met Berry Romijn , 06 22 40 94 97; of via de 
e-mail berry@gebr-romijn.nl 



17 

zendingswerKgroeP gzB/izB ProBeert te overleven
Deze werkgroep bestaat al vanaf 1991. De groep is en was een fijn team, dat momenteel uit 13 dames bestaat.  
Wij houden jaarlijks nog zes zgn. werkgroepochtenden. Dan lijkt het in gebouw De Dijk wel op een klein naai-atelier. 
Gezellig en fijn om zo bij elkaar te zijn!  We houden ook een korte overdenking en bidden met elkaar.
In het verleden hebben wij 21 keer in het najaar een verkoopdag gehouden en enkele keren ook in het voorjaar. Dat 
is niet meer haalbaar . Zo nu en dan zijn er toch nog wat kleine artikelen die onderling worden verkocht.
We missen nog wat jongere krachten. Als u met ons mee wilt doen, kom dan naar één van onze ochtenden. De data 
worden vermeld in de Zondagsbrief.  
Tenslotte: Conny van Steensel en Corrie van Keulen hebben de leiding overgenomen van Wil Meijer.
Onze contactadressen zijn nu :
Conny van Steensel, 010 434 48 62 en Corrie van Keulen, 010 434 97 43.                                  

Financieel overzicht 2017 2016 2015
Saldo per 1 januari €    69 €    201 €     170
Door de werkgroep gemaakte 
en verkochte artikelen 387 322 524
 ------ -------- ----------
Totaal €  457 €    523 €      694

Aankopen materialen en diverse artikelen  af 105 af     74 af       63
 -------- --------- -----------
Netto - bedrag €  352  €   449 €     631
Afgedragen gelden :(in 2018, resp. in 2017) : 
aan de GZB af 200 af     280 af      300
aan de IZB af  80 af    100 af      130
 ------ --------- --------
Saldo per 31 december €   72 €     69 €     201
 ==== ===== =====
Namens de Zendingswerkgroep GZB / IZB :
Wil Meijer, 010 435 05 26.

gereforMeerde zendinsBond (gzB)

J A A R V E R S L A G  2017   Vlaardingen.
Volgens  de GZB (Driebergen) is in 2017 uit Vlaardingen € 17.624   ontvangen.
(bedragen in gehele euro’s)  : 2017 2016 2015
Overzicht  totaal – ontvangsten 17.624 €  13.315 € 17.696
Aanvullingen :
In  2015 is ontvangen betr. 2014:   af       500
In  2016 is ontvangen betr. 2015  af     300 bij     300
In  2017 is ontvangen betr. 2016  af    782 bij    782
In  2018 is ontvangen betr. 2017   bij   200
 ----------- ---------- ----------
De  vergelijkbare ontvangsten 2017, 2016 en 2015  zijn  € 17.042 € 13.797 € 17.496 

Specificatie :
Opbrengst  van de  4  kerkcollecten voor de GZB €   2.798 €    2.254 €   2.313 
Opbrengst  kerkcollecten  voor  Project  10.27 5.883 3.078 0
Aandeel  Pinksteractie  van de  PGV Vlaardingen 682 654  666
Verkoop dagboeken  “Een Handvol Koren” 807 1.050 927
Opbrengst  van 22 (25)  leden met huisbusjes 1.274 1.445 1.632
Contributies (met giften ) van 86 leden 3.348 3.796 4.012
Giften  algemeen 2.050 1.240 1.794
Afdracht  Zendingswerkgroep (zie volgend artikel) 200 280 300 
 Giften voor noodhulp  in  Nepal 0 0 5 863
                                                   ---------- ------- ----------
Ontvangsten: €17 042 € 13.797 €  17.496

Toelichting :
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•	 Hartelijk dank voor uw giften en voor uw aandeel in collecten.
•	 Regelmatig wordt er sinds 2016 in de kerkdiensten gecollecteerd voor Project 10.27. Onder de naam Project 

10.27 wordt door de GZB  diaconale hulpprogramma’s verstaan.  
De getallen 10 en 27 verwijzen naar een Bijbelvers , nl Lucas 10 vers 27. Daarin roept Jezus op God lief te hebben 
boven alles en de naaste als jezelf. Binnen het nieuwe project wil de GZB actief inzetten op jongeren. 

•	 Vóór Project 10.27 werden deze diaconale collecten gehouden onder de naam “Luisterend dienen”,door de GZB 
samen met Kerk in Actie georganiseerd en daar verantwoord.

•	 Veel dank voor de assistentie van enkele medewerkers bij het legen van de huisbusjes en bij de verkoop van de 
dagboeken.

•	 Giften voor de zending van de GZB zijn welkom op rek. IBAN NL43 INGB 0003 9739 18 t..n.v. Geref. Zendings-
bond afd. Vlaardingen (penningmeester Wil Meijer) ,Vlaardingen. In Vlaardingen zijn er de laatste jaren meer be-
langrijke zendingsprojecten, zoals van Interserve (Reiny de Wit in Nepal) en van Cama (Albert en Esther Knoester 
in Israël).

•	 Bijft u echter s.v.p. ook in 2018 het zendingswerk van de GZB steunen !

Namens  de  GZB-commissie,  Arend  van den Akker,  secr  0615067058

thuisfront coMMissie reiny de wit 

Reiny is binnen de verantwoordelijkheid van de zen-
dingsorganisatie Interserve uitgezonden naar Nepal. 
Zij is daar nu al ruim 33 jaar werkzaam.  De zendende 
gemeente (thuisgemeente) is de Protestantse wijkge-
meente Grote Kerk in Vlaardingen. 

Reiny is begonnen met het lesgeven aan lokale over-
heidsscholen in een afgelegen gebied in Nepal en 
daarna een aantal jaren op een kleine internationale 
school in het midden van Nepal. Daarnaast leidde ze 
zondagsschoolonderwijzers op en ontwikkelde onder-
wijsprogramma’s voor jonge kinderen met passende 
materialen. Dit onderwijsconcept was de start voor 
de oprichting van de stichting TEACH Ministries (TM.)  
Teach Ministries is een overkoepelende organisatie die 
enerzijds kinderwerk verricht vanuit bijbelse thema’s 
(Teach = Training & Education Among Children) en 
anderzijds scholingsprogramma’s ten uitvoer brengt 
met het doel het onderwijs aan zeer jonge kinderen te 
verbeteren (ECEC = Early Childhood Education Centre).  
Reiny heeft jarenlang leiding gegeven aan Teach waar-
aan zij nu nog verbonden is als adviseur.  Het manage-
ment is 16 jaar geleden overgedragen aan Nepalezen. 

Vanuit de hoofdstad Kathmandu geeft zij nu leiding aan 
het trainingsinstituut ECEC, verantwoordelijk voor het 
verbeteren van het kleuteronderwijs in Nepal.  Er wor-

den met name trainingen verzorgd aan onderwijzers 
in het reguliere onderwijs waardoor beter ingespeeld 
wordt op het karakter en belevingswereld van het 
jonge kind. Er wordt bovendien onderwijsleermateriaal 
ontwikkeld dat het onderwijs aan de doelgroep onder-
steunt. Er is een mediatheek, er worden begeleidings-
cursussen in opvoedkunde gegeven aan de ouders/
opvoeders in scholen en kerken. Ook zijn cursussen 
voor schoolleiding,  gegeven door ECEC en KISC (Een 
Christelijke internationale school) erg populair. 
In de afgelopen jaren is training gegeven aan ruim  
6000 onderwijskrachten. Veel scholen zijn geadviseerd 
en begeleid. De aanvraag voor training en consultatie 
neemt nog steeds toe. Bij het samenstellen van de 
programma’s wordt zowel met NGO’s (Non Government 
Organisations) als met de Nepalese overheid samen-
gewerkt. De samenwerking is heel succesvol. In de 
afgelopen jaren heeft elke reguliere overheidsschool 
ook een kleuterafdeling.  ECEC heeft in twee districten 
samengewerkt met het Districts Onderwijs Kantoor om 
Trainers op te leiden en kleuterscholen te innoveren. 
TEACH Nepal is ook heel actief geweest in die districten 
met` kinderwerkers in de kerk op te leiden.
Het werk van ECEC levert een substantiële bijdrage aan 
het verbeteren van de kwaliteit van het reguliere onder-
wijs in Nepal. ECEC werkt in de breedte en in de diepte.

ECEC is inmiddels ervaren in het begeleiden en op-
leiden van kleuterleidsters in een ontwikkelingsland. 
Daardoor werden ze uitgenodigd door World Vision, 
Afghanistan, om daar een groep onderwijskundigen en 
mensen van het ministerie van onderwijs en de univer-
siteit een korte opleiding te geven in werken met het 
jonge kind.  
Ook is er een nauwe samenwerking met Challenge 
Ministries in Swaziland, Afrika, waar ECEC heeft meege-
holpen in het opzetten van EduGate, een soortgelijk op-
leidingscentrum in het klein.  Meerdere Swazi collega’s 
zijn op studiebezoeken in Nepal geweest.

Het sponsor programma ‘Help een school of student in 
Nepal’ heeft ook in 2016 veel studenten geholpen om 
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hun studie te doen. Na de aardbeving in 2015 melden 
minstens 6 van de 32 studenten dat ze de studie moes-
ten afbreken omdat ze, vanwege schade en verlies, aan 
hun huis de studie niet meer konden betalen. Door het 
sponsorprogramma via Stichting TEACH ministries kre-
gen ze een studiebeurs en zijn ze inmiddels geslaagd. 
In 2016 hebben 50 studenten de 1 jarige academische 
studie gedaan waarvan 33 % is gesponsord door het 
supportprogramma.  Alle trainees hebben nu een 
goede baan als onderwijskundigen.

Reiny heeft ook een belangrijke taak in haar kerk in 
Kathmandu. Het is een heel grote gemeente (meer dan 
2500 leden). Zij werkt nauw samen met de leidingge-
vende vrouwen en zit ook in het kerkbestuur. Zij wordt 
dikwijls gezegend door de toewijding, wijsheid en liefde 
van de vaak ongeschoolde medechristenen. Ze is be-
trokken bij het opbouwen van de leiderschap in de kerk.

De TFC vormt de onmisbare schakel tussen zendings-
werker, de zendingsorganisatie Interserve en de 
uitzendende gemeente. In die rol staat de TFC de zen-
dingswerker bij op het zendingsveld en tijdens verlof 
en draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg dat de 
gemeente in geestelijk en praktisch opzicht met Reiny 
meeleeft.
De TFC heeft de volgende taken:
•	 verwerft	financiële	steun
•	 stimuleert	het	gebed
•	 verleent	logistieke	ondersteuning
•	 fungeert	als	aanspreekpunt	tussen	Interserve	en	de	
thuisgemeente
•	 Informeert	het	thuisfront	over	het	werk	van	Reiny	via	
een rondzendbrief

De TFC bestaat momenteel uit 9 leden
Voorzitter: Jack op den Brouw
Secretaris: Cor Spee
Penningmeester: Esther Heijndijk 
Leden: Hetty op den Brouw, Mar de Bruijne, Jeanette 
Spee, Jolanda en Sjaak van Veelen
De TFC vergadert in principe vier keer per jaar. Om de 
vier weken komt de groep bijeen om te bidden voor 
Reiny, haar werk en alles wat daarmee samenhangt.
De TFC kan haar werk doen door de vele leden binnen 
de thuisgemeente en daarbuiten die het werk van Reiny 
in vele opzichten van harte ondersteunen. Als U dit 
voortreffelijke werk van Reiny eveneens een warm hart 
toedraagt meldt u dan aan voor de rondzendbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Secretariaat: Cor Spee 
Lusthofstraat 28
3135CX Vlaardingen
Email: cor_spee@tele2.nl
Telefoon: 010 2341630

Rondzendbrief: Jolanda van Veelen
Email: Info@Stichting-Teach.nl
Telefoon: 010 - 4715488

Reiny de Wit
Early Childhood Education Centre (P)
G.P.P Box 21941, Kathmandu, Nepal
E-mail: reinyinnepal@gmail.com  
00977- 1-524998 / 009779851031110

Links
www.interserve.nl
www.Stichting-Teach.nl
www.ecec.com.np

Wilt u Reiny en haar werk steunen?
•	 Giften voor het levensonderhoud van Reiny kunt u 

overmaken naar TFC Reiny de Wit,  rekeningnummer 
5642489

•	 Giften voor het werk van Reiny (TEACH/ECEC) kunt u 
overmaken naar Stichting TEACH, rekeningnummer 
56.10.72.159

tfc esther en alBert Knoester 

Esther en Albert Knoester weten zich al jaren verbonden 
met het land Israël. Zij hebben er al een tijd mogen wer- 
ken en wonen. Toen zij zich in 2004 weer in Nederland 
hadden gevestigd bleef toch het verlangen groeien zich 
voor dat land in te zetten en de blijde boodschap daar 
te mogen verspreiden. Via CAMA (Christian and Mis- 
sionary Alliance ), een zendingsorganisatie die werkt in 
meer dan 50 landen, is in 2008 hun verlangen omgezet 
in werkelijkheid. In dienst van de Messiaanse gemeen- 
ten mogen zij als consulenten/gemeentewerkers ge- 
stalte geven aan de Bijbelse roeping dienstbaar te zijn 
aan het Joodse volk en de opdracht handen en voeten 
te geven om Israël te troosten (Jes. 40). 
De kerkenraad van de protestantse wijkgemeente 
Grote Kerk heeft zich uitgesproken dit werk van harte 
te willen ondersteunen en is dan ook hun uitzendende 
gemeente. 
In mei 2008 vertrokken Esther en Albert naar Jeruzalem 
waar zij beiden een tweejarige taalstudie heb-
ben gevolgd. Na deze studie heeft God hen op een 
bijzondere wijze naar Dimona geroepen . Een stad in de 
Negev-woestijn met 35.000 inwoners . In gesprekken 
met gemeenteleiders in de Negev bleek, dat zij al jaren 
baden, dat er ook in Dimona een Messiaanse gemeente 
zou mogen ontstaan. In 2010 zijn ze begonnen met een 
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open - gastvrij huis, die de naam “Bron van levend wa-
ter” draagt. In 2011 is een Bijbelkring gestart, die inmid-
dels is uitgegroeid tot meer dan 25 mensen en wekelijks 
samenkomt. Gemeentestichting en gemeen- teopbouw 
is hun kerntaak. Alles aan, rondom-en in hun huis is, is 
gerelateerd aan dat doel . In november 2014 zijn ze ook 
gestart met het houden van bijeenkomsten op Sabbat 
één keer in de maand. 

Eén van de geregelde bezoekers van de bijeenkomsten 
is Shalom. Medisch gezien is zijn situatie niet best. Toch 
is zijn hart vol van dankbaarheid als hij denkt en spreekt 
over wie Jezus voor hem is. Toen tegen hem gezegd 
werd dat hij toch wel sterk was, was zijn antwoord: “Ik 
ben niet sterk, ik weet alleen de Weg!” In een getuigenis 
heeft Shalom vertelt hoe hij in de vroege morgen- uren 
(zittend op zijn balkon) de volgende woorden las uit 
de brief van Johannes: ”Want dit is het getuigenis van 
God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in 
de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf..{..} en 
dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige 
leven gegeven heeft, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie 
de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, 
heeft het leven niet” 
Naast het werk in Dimona verheugen zij zich in een 
goede samenwerking met andere Messiasbelijdende 
Gemeenten in de Negev. Albert is inmiddels al weer 
anderhalf jaar oudste in de Hebreeuws sprekende ge- 
meente in Beersheva en wordt regelmatig gevraagd om 
te (s)preken in twee gemeenten in Beerscheva. 
Het verlangen van Esther en Albert om een inloophuis 
te realiseren is inmiddels in vervulling gegaan. Mede 
door hulp van christelijke gemeenten uit Nederland 
is een oud winkelpand in het centrum van Dimona 
omgetoverd tot een mooie ontmoetingsplek. Iedereen 
kan binnenkomen voor een gesprek of een kop koffie. 
Helaas is er weerstand vanuit de orthodoxe gemeen-
schap die het inloophuis als bedreiging ervaren voor 
hun geloof. Esther en Albert zien dit conflict ook weer 
wel als een mogelijkheid om nog meer in gesprek te 
komen met zowel de seculiere als orthodoxe Joodse 
gemeenschap. 
Voor de ondersteuning van het werk van Esther en 
Albert in zowel geestelijk als financieel opzicht is een 
thuisfrontcommissie (TFC) ingesteld. De TFC vormt de 
schakel tussen zendingswerkers, de zendingsorganisa- 

tie CAMA en de uitzendende gemeente. In die rol staat 
de TFC de zendingswerkers bij op het zendingsveld en 
tijdens verlof en draagt de verantwoordelijkheid voor 
de zorg dat de wijkgemeente in geestelijk en praktisch 
opzicht kan meeleven. 
De TFC bestaat uit personen uit diverse christelijke 
gemeenten in en rond Vlaardingen. Hiervoor is gekozen 
om het draagvlak voor het werk van Esther en Albert zo 
groot mogelijk te maken. 
De TFC bestaat uit 8 leden en komt in principe zes keer 
per jaar bijeen.
Johan (penningmeester) en Evie ’t Hart (Maasland), Piet 
(logistieke ondersteuning)en Joke van Onselen (’s-Gra-
venzande), Cor (voorzitter) en Jeanette Spee (Vlaardin-
gen), Henri (secretaris) en Nicoline Vogel (Bruinisse). 
 
Esther en Albert kunnen hun werk alleen doen als zij 
in vele opzichten worden ondersteund door de thuis- 
gemeente. Als u dit voortreffelijke werk van Albert en 
Esther eveneens een warm hart toedraagt meldt u dan 
aan voor de rondzendbrief. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : 
Cor Spee
Lusthofstraat 28
3135CX Vlaardingen
Email: cor_spee@tele2.nl
Telefoon: 010 2341630
(contactpersoon voor de wijkgemeente) 

Esther en Albert Knoester 
P.O. Box 50 Jerusalem 
91000 Israël
Telefoon 00972-8-6550587
Mobiel: 054-7745612
Mobiel alleen tijdens verlof in Nederland: 
06-25.23.0769 
E-mail: albert.knoester@gmail.com
Blogspot: http.//albertandesther.blogspot.com/ 

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen: 
Secretariaat: Henri Vogel
Vlasstraat 4
4311 CR Bruinisse 
Tel: 0111-482786
E-mail: hvogel@zeelandnet.nl 

Giften:
Rekeningnummers:
ING: IBAN  NL89 INGB 0000 3094 00 en 
BIC INGBN- L2A of
ABN/AMRO: IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48 en 
BIC ABNA NL2A
CAMA-Zending te Driebergen
o.v.v Gemeentestichting Dimona-Israël 
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herdenKing  KerKhervorMing
Ook dit jaar staat er in Vlaardingen weer een herdenking 
van de kerkhervorming op het programma. We doen dit 
D. V. weer als wijkgemeente samen met de Christelijk 
Ger. Kerk en de Gereformeerde Gemeente.
Zoals bekend is het om en om in de Grote Kerk en de Si-
onkerk en dit jaar is het in de Sionkerk en wel op woens-
dag 31 oktober ook weer om half acht met als spreker 
ds. H. Brons  van de Ger. Gemeente. De koren Euphonia 
en  het kinderkoor Jedidja leveren ook weer een bij-
drage. Er zal voor “Wycliffe” worden gecollecteerd. voor  
het “Jezus Messias” stripbijbelproject van Christiaan en 
Heidi Nieuwenhuize. De opening  wordt verzorgd door 
ds. C. J. Droger van de Chr. Ger kerk en ouderling van 
Keulen van onze wijkgemeente  sluit de avond. Verdere 
bijzonderheden volgen nog.

Deze herdenkingen zijn belangrijk, want er wordt dan 
stil gestaan bij de bekende Bijbelse uitgangspunten
van de Reformatie zoals:
•	het	Sola	Fide,	alleen	het	geloof
•	het	Sola	Gratia,	alleen	door	de	genade
•	het	Sola	Scriptura,	alleen	de	Schrift
•	het	Solus	Christus	,	alleen	Christus
•	het	Soli	Deo	Gloria,	alle	eer	is	alleen	aan	God

Het herdenken van de kerkhervorming is blijvend actu-
eel. en het contact met andere kerkgenootschappen uit 
de Reformatie is ook in Vlaardingen in deze tijd waarin 
het christelijke in de maatschappij steeds meer onder 
druk komt te staan erg nodig om gezamenlijk , ondanks 
verschillen, die er ook wel zijn, één in het getuigen te 
kunnen zijn naar buiten toe.
Hoe hangt de vlag er bij wat betreft de eenheid in de 
Ger. Gezindte landelijk gezien ? 
Iets ervan stond te lezen in een artikel in de Waarheids-
vriend van 11 mei jl. over het (C)ontact (O)rgaan (G)ere-

formeerde (G)ezindte  Het artikel was naar aanleiding 
van het vertrek van 2 leden die heel lang in het Orgaan  
zaten .  Er stond boven: Minder hoge kerkmuren. De 
resultaten wat toenadering betreft zijn echter toch 
allemaal wat mager   Een van de geluiden: Als je naar 
Johannes 17 kijkt maken we er een puinhoop van. Een 
ander geluid: Wat mij vooral bezighoudt is de toekomst 
van onze jongeren. Zien ze aan ons dat het dienen van 
de Heere waardevol is? Zijn we werkelijk een voorbeeld 
van mensen die de Heere vrezen en dienen Niet in het 
praten maar vooral in het doen?    
Toch zijn in het verleden altijd weer mensen geweest, 
die hartstochtelijk naar meer eenheid in de gerefor-
meerde gezindte hebben gestreefd b v de in 2007 
overleden Chr. Ger. ds. J.H. Velema, ook bekend van de 
EO. Hij schreef hierover: Ieder, die gereformeerd heet 
en het ook werkelijk is, hoort bij de ander, die gerefor-
meerd is en wil zijn en blijven. Er zijn verschillen tussen 
oudgereformeerden vrijgemaakt gereformeerd, maar 
alles wat werkelijk gereformeerd is, welke verschillen 
er ook geweest zijn of nog zijn, welke historie zich ook 
heeft afgespeeld en welke breuken er ook geslagen 
zijn, hoort in één kerkverband, dat dan misschien wat 
rekbaarder mag zijn dan de kerkverbanden, die we nu 
kennen. In deze tijd van voortgaande secularisatie, die 
de gereformeerde dijken aantast, kunnen we niet op de 
oude kerkelijke voet doorgaan. We kunnen alleen maar 
hopen en bidden, dat dit in alle kerken wordt gezien 
en erkend en ook daar tot een gebedszaak wordt, die 
kan leiden tot handelen: bid en werk. Moge de tijd voor 
zo’n katholiek gereformeerde kerk, waarin de Christe-
lijk Gereformeerde Kerken zijn geïntegreerd, spoedig 
aanbreken.

Namens de voorbereidingscommissie,
Gerrit van der Voet
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Overige berichten
doMinee Piet de jong noeMt het aMBt ‘een Bizarre roePing’

ma 30 jul. 2018
In zijn boek Sores en Zegen vertelt hij gepassioneerd over zijn liefde voor het ambt en voor de kerk. Van het be-
vindelijke schuurkerkje in Zeeland tot de missionaire stadsgemeente in Delfshaven. Piet de Jong kent persoonlijke 
verliezen, maar getuigt ook van vertrouwen in de toekomst van de kerk. 

Op uw boek staat voluit ‘dominee’ Piet de Jong. Mails ondertekent u met ‘ds’. Bent u trots op die titel?
‘Met het woordje trots ben ik niet opgevoed, maar het is wel een bijzondere titel. Door de bank genomen ben je als 
dominee priesterlijk bezig, dienend, luisterend, zegenend. Soms openbaart zich op de kansel het profetische. Daar 
kun je niet voor studeren, daar kun je alleen maar om bidden. De titel is ook herkenbaar. Zelfs in Rotterdam weten 
ze dat een dominee iemand is die iets met God heeft, die je iets kan vragen en die niet meteen zegt: “Ben je wel van 
de kerk?” Ik houd van dat ambt.’

Jan Martijn Abrahamse noemt het ambt een ‘lastige lust of een lustige last’. 
U noemt het een ‘bizarre roeping’. Waarom? 
‘Omdat je de stem van God moet zijn. Dat is een rare pretentie hè, en ook de 
meest bizarre. En toch kijken de mensen zo naar je. Moet dat mooie ambt 
nou ontmanteld worden? Dat treurige speeddaten voor jonge collega’s die 
beroepbaar zijn… Ik houd niet van dat platte. En een zekere hiërarchie is 
heus niet verkeerd. Jazeker, ik hoop dat wij nog steeds een rolmodel zijn 
en wie dat een belasting vindt, moet een ander vak kiezen. Jij bent degene 
die geestelijk leiding geeft. Wie het sacrament bedient, is nog nét niet de 
Heer. Maar het scheelt niet veel. Die rol heeft een vleug van heiligheid. De 
Protestantse Kerk is een belangrijke familie binnen de algemene katholieke 
kerk. Dat zou ik graag zo houden.’

Waar haalt u uw moed over de toekomst van de kerk vandaan?
‘Ik ben van huis uit geen optimist en kan behoorlijk tobben, maar daar 
moet je niet aan toegeven. Daarom is de belangrijkste aansporing in mijn 
boekje: hou op met somberen want de mogelijkheden liggen voor het 
grijpen. Het Koninkrijk komt eraan. Er is veel heimwee, veel verlangen, ook 
onder seculier denkende mensen. Door de eeuwen heen heeft de chris-
telijke kerk uit kleine groepjes bestaan. Daar moeten we niet over zeuren. 
In Delfshaven hadden we eerst veel meer ouderen dan jongeren in de ge-
meente. We kozen ervoor het accent op de jonge mensen te leggen, want 
ouderen kunnen zich uitstekend met hen identificeren maar andersom niet. 
Niemand liep weg. Het geheim is dicht bij mensen te staan, de moed te hebben ingewikkelde dingen te bespreken. 
We hebben veel gebeds- en Bijbelgroepen. Juist jonge mensen, die op zoek zijn naar God en naar zichzelf, komen 
daarop af. Het moet dan wel over God gaan, dus geen zweverigheid. De kerk is er voor iedereen en iedereen kan 
meedoen. De gedachte aan de volkskerk heeft mij nooit losgelaten.’

In ’t kort
Pieter L. de Jong (1947) stu-

deerde theologie in Utrecht. Hij 
was gemeentepredikant in Laar 
(Duitsland), Asperen, Nunspeet, 
Rotterdam-Delfshaven en Wijk 
bij Duurstede. Nu is hij interim-
predikant in Oud-Vossemeer. Als 
synodelid was hij actief betrok-

ken bij de totstandkoming van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Piet de Jong is redacteur van het 

tijdschrift Kontekstueel en schreef 
meerdere boeken, waaronder 

Stadspelgrims (2012). 
Recent verscheen Sores en Zegen, 

mijn verhaal met de kerk 
(Boekencentrum, € 17,99).
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Het rapport Waar een Woord is, is een weg vindt u een ‘voorzet waarbij vooral ruim baan wordt gegeven aan krim-
pen en marginaliseren’.
‘Ja, dat vind ik dus. Die nota is prima en natuurlijk zijn er maatregelen nodig om de boel op te schudden. Maar dat 
frame van afslanken… Dat is het fnuikende beeld van een bijna omvallende bank. Als je er zelf niet meer in gelooft, 
wie dan wel? In sommige avonddiensten zitten misschien dertig mensen. Heb je zo’n groep op een Bijbelkring, dan 
ben je blij! En als het te duur is om daarvoor de kachel op te stoken, zeg ik: dan doen we gewoon een jas aan. 
Die krimpscenario’s wijzen bergafwaarts richting 2030. Moeten we in 2018 al maatregelen nemen die dan misschien 
nodig zijn? Ik geloof niet in die neerwaartse lijnen, ik zie meer een golfbeweging. Er komen altijd andere tijden, 
andere mensen. Oefen geduld. Heb vertrouwen in de plaatselijke gemeente. Laat iedereen meedenken. Overal zijn 
vrijwilligers bezig om de klok te luiden, het dak te repareren. Vorm een pool van predikanten die gratis willen voor-
gaan in gemeenten die het financieel moeilijk hebben. Ik denk vaak aan het verhaal over het dochtertje van Jaïrus. 
Jezus zegt: “Het kind is niet gestorven maar het slaapt.” Om vervolgens naar binnen te gaan, gevolgd door slechts 
drie leerlingen.’

Wat heeft het schrijven van dit boek u opgeleverd?
‘Ik werd verrast door mijn eigen positieve emotie. Alles overziend, denk ik dat ik niet veel veranderd ben. Maar ik 
heb wel geleerd een stevige mening te ontwikkelen; ik ben niet zo van enerzijds-anderzijds, al vindt niet iedereen 
dat leuk. Ook heb ik geleerd om beter te luisteren. Ik zat eens bij het ziekbed van een oude vrouw. Ze zei: “U zegt 
niet veel hè, dat leren ze je zeker op de universiteit. Maar als u hier bent, wil ik dat u een woord van God spreekt.” Zij 
had gelijk: ik zat inderdaad in de passieve luisterhouding. Toen hebben we samen uit de Bijbel gelezen en gebeden. 
Er zijn nog maar weinig mensen die hardop voor elkaar bidden.’ 

Waaruit put u in deze fase van uw leven de meeste kracht?
‘Ik werd eind februari geopereerd, aan het begin van de veertigdagentijd. Ik las deze tekst: Wees mijn beschuttende 
rots. En ook: Roep je Mij aan, Ik luister naar jou. Ik wil maar zeggen: die woorden geven houvast. Er zijn eeuwige 
handen om ons heen die ons dragen.’

sPullen tBv KerK in actie / gzB 

Al jarenlang zamelt Kerk in Actie / GZB spulletjes in 
welke weer verkocht worden en waarvan de opbrengst 
volledig ten goede komt aan deze organisaties, om 
mensen te ondersteunen, die graag hun leven waar-
devol willen leven, maar daarvoor niet de benodigde 
middelen hebben 
! Die inzameling van spullen gebeurt plaatselijk door 
vrijwilligers, die daarin heel veel energie en tijd steken. 
Het wordt steeds lastiger om aan spullen te komen, 
maar zolang de opbrengst nog in de tienduizenden 
euro’s loopt, is het de moeite waard ermee door te gaan.
 
Om te illustreren dat bewaren en inleveren echt zin 
heeft en loont: in 2017 is er (landelijk gezien) € 31.533,-- 
ingezameld. In 2016 was dat bedrag overigens nog 
ruim tienduizend euro hoger. Temeer een reden om u 
dit jaar in te spannen en weer te proberen de € 31.000, 
-- van vorig jaar te evenaren of liever nog te overtreffen! 
Dat zou fantastisch zijn, vooral omdat het niet heel erg 
ingewikkeld is om dat te bereiken. Van u wordt slechts 
gevraagd om spullen (zie onderstaande lijst) niet weg te 
gooien, maar in te leveren. Als u onderstaande spullen 
heeft en van plan bent om dat weg te doen, denk dan 
aan Kerk in Actie en de GZB!

Welke dingen zou u niet moeten of hoeven weggooien, 
maar inleveren bij Kerkinactie? Het gaat om:
•	  Postzegels
•	  Telefoonkaarten
•	  Brillen
•	  Gehoorapparaten
•	  Mobiele telefoons
•	  Lege cartridges van printers
•	  Alle soorten kaarten, dus ansicht-, kerst/nieuwjaars- 

en felicitatiekaarten
•	  Munten en bankbiljetten (ook vreemde valuta)

Bent u dus in het bezit van één of meer van boven-
genoemde spullen en wilt u er vanaf, dan kunt u die 
in speciale tonnetjes doen, die staan in de kerken en 
ouderencentra in Vlaardingen, maar ook in Schiedam 
Kethel en de Kerk van de Nazarener aan de Zwanen-
singel. Indien gewenst kunnen de spullen ook bij u 
thuis worden opgehaald. Belt u dan naar onderstaande 
contactpersoon.
We zijn erg blij met de opbrengst in 2017 en uw inzet 
daarvoor en we rekenen erop dat u dit jaar weer 
meedoet.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

Namens Kerkinactie,
J.A. de Kok,
Vlielandhoeve 19
Tel. 4742771
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cantatediensten
Inmiddels hebben de eerste twee cantatediensten van dit jaar in de Bethelkerk weer 
plaatsgevonden. Ook in het tweede halfjaar van 2018 zullen er in de Bethelkerk twee 
diensten zijn waarin de muziek van Johann Sebastian Bach centraal staat.
Deze cantatediensten worden georganiseerd door de Stichting Cantates Vlaardingen 
in samenwerking met de wijkgemeente Ambacht-Oost en vinden plaats op:

 Zondag 23 september:
 Cantate BWV 47, ‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden’.
 Voorganger ds. Jan de Geus.

 Zondag 28 oktober:
 Cantate BWV 109, ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!’
 Voorganger: ds. Guus Fröberg.

De diensten beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer één uur.
De uitvoerenden zijn het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het Collegium Delft, dat barokinstrumenten zal 
bespelen.
Solisten: Esther Ree (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johannes Vermeer (bas).
Arjen Leistra bespeelt het kistorgel en het grote orgel. 
De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bas van Houte. Er is een gedrukte orde van dienst
U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.
Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen: www.cantatesvlaardingen.nl

Stichting De Haven, steunt al 20 jaar vrouwen die in de 
prostitutie werken, gewerkt hebben of er dolgraag uit 
willen stappen.

“Hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht 
gegeven, die je goed moet gebruiken. Als je spreekt, 
spreek dan de woorden van God. En als je mensen helpt 
doe dat vanuit de kracht die God je geeft” (1 Petrus 4 
vers 10 en 11).

Wij spreken jaarlijks zo’n 2.700 prostituees aan op straat, 
50 daarvan komen bij ons in een traject en grofweg 10 
daarvan stappen uiteindelijk uit de prostitutie.

Wij dwingen niemand ergens toe. Een vrouw moet zelf 
willen stoppen. Er heerst een groot stigma op prosti-
tutie, vrouwen schamen zich en ze durven het niet te 
bespreken met hun naaste omgeving. Bij ons centrum 
durven ze dat wel.

Een van deze vrouwen is Tanja (naam gefingeerd) een 
Hongaarse vrouw die kwam naar Nederland met haar 
dochter en zoon. Ze begon in de Doubletstraat te 
werken om een prothese voor haar zoontje te kunnen 
betalen. Hij is geboren met maar een hand. Door nare 
situaties lukt haar niet om een prothese aan te schaffen. 
Inmiddels gaat de jongen naar de middelbare school 

en doet het goed. Hij zei: ”mam, je hoeft niet te stressen 
om mijn hand, ik heb het geaccepteerd”.
Het is Tanja gelukt om te stoppen met straatwerk. Maar 
haar strijd gaat door, zij moet lange dagen maken en 
hard werken (fruitteelt en schoonmaak) om genoeg 
geld te verdienen om haar kinderen op te voeden.

Afgelopen Pinksteren is Tanja met haar twee kinderen 
gedoopt in de Hongaarse hervormde gemeenschap in 
Den Haag. Een deel van het Haven-team was ook aan-
wezig bij de dienst. De Hongaarse voorgangster heeft 
in beide talen gepreekt. De dopelingen hebben God 
beloofd om Hem te volgen in hun leven.
Wonderen gebeuren vandaag de dag was mij te bin-
nengeschoten toen ik terugdacht aan vele gesprekken 
en gebeden met Tanja in haar peeskamer. Nu werd er 
gelachen en gehuild, gebeden en met dankbaarheid 
gezongen, het was een Pinksterdag om nooit te verge-
ten. Voor Tanja niet en voor ons ook niet. 

Wilt U blijven bidden voor haar en voor alle vrouwen 
die om verschillende redenen verdwaald zijn? En voor 
Stichting De Haven? Dat wij vanuit Gods kracht hen 
kunnen helpen.

Erzsébet van Everdingen-Szabó
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twee avonden KerKMuzieK in het najaar
In het komende najaar zullen in de Bethelkerk twee 
avonden plaatsvinden waarin het kerklied centraal staat 
en waarin de bezoekers een belangrijk aandeel zullen 
hebben door het zingen van de liederen.

De eerste avond op donderdag 11 oktober staat onder 
leiding van Dr. Arie Eikelboom en heeft als thema ‘Pel-
grimsliederen’. Pelgrimsliederen zijn liederen van en voor 
mensen ‘onderweg’. Door de eeuwen heen en tot in deze 
tijd zijn er vele geschreven en geliefd geworden bij de 
gelovigen. 

De tocht van het joodse volk naar het beloofde land is 
daarbij nog altijd een icoon voor de geloofsweg.
Arie Eikelboom is kerkmusicus en gespecialiseerd in de 
hymnologie (de wetenschap van christelijke hymnes). In 
2007 promoveerde hij aan de Rijks Universiteit Groningen 
tot doctor in de Godgeleerdheid en Godsdienstweten-
schappen op het proefschrift: ‘Jesu, meine Freude’ BWV 
227 van Johann Sebastian Bach.
In Vlaardingen had hij 15 jaar de algehele leiding bij de 
uitvoering van de Bachcantates in de Grote Kerk.
Bij zijn lezing zullen veel pelgrimsliederen uit de traditie 
en uit de laatste tijd toegelicht en vooral gezongen 
worden.

De tweede avond op donderdag 15 november is onder lei-
ding van Sytze de Vries met als thema ‘Het liefste lied van 
overzee’. Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse 
tekst. Dat kunnen we nu doen dankzij twee bundels met 
tientallen van de bekendste liederen ‘van overzee’.
De onweerstaanbare melodieën zijn in het Nederlandse 
taalgebied bekend door het tv-programma Songs of Prai-
se. Sytze de Vries, theoloog, dichter en schrijver, vertaalde 
de Engelse teksten of schreef er een nieuwe Nederlandse 
tekst voor.De kracht van de Engelse melodie gecombi-
neerd met poëzie in moedertaal nodigt uit tot vreugdevol 
en hooggestemd zingen. Op deze avond zal Sytze de Vries 
ons verder inleiden in deze liederen.

Beide avonden beloven boeiende muzikale avonden te 
worden onder leiding van twee inspirerende deskundigen 
en met alle aanwezigen als uitvoerende zangers.
Van harte welkom!

Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
Datum: Donderdag 11 oktober en 
   donderdag 15 november
Tijd:   20.00 uur

Informatie bij:
•	 ds. Guus A.V. Fröberg  

(predikant@ambachtoost.nl, 0104348433)
•	 Hans Treurniet  

(hans.treurniet@xs4all.nl, 0104750757)
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Stichting “Food For All” 

Het is dit jaar elf jaar geleden dat stichting 
“Food For All” (FFA) daadwerkelijk begon met het 
uitvoeren van het werk voor de allerarmsten in 
Ethiopië, waar FFA voor was opgericht. Daar wa-
ren veel voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar 
toen was het toch eindelijk zover.
We zijn inmiddels elf jaar verder en er is heel 
wat gebeurd.
Veel mensen hebben we kunnen helpen om een 
bestaan op te bouwen, wat zonder hulp beslist 
onmogelijk was. Omdat het niet mogelijk is om als 
buitenlandse stichting projecten uit te voeren in 
Ethiopië werkt FFA samen met Ethiopische orga-
nisaties. NGO’s.
Allereerst is dat Embracing Hope Ethiopia (EHE). 
Deze stichting, die in een wijk van Addis Ababa 
hulp geeft aan kansloze vrouwen en hun kinderen, 
heeft, net als FFA, haar Christelijke identiteit 
hoog in het vaandel staan.
Een vrouw die bij EHE (FFA) aanklopt voor hulp 
kan na een zorgvuldige screening geholpen worden 
bij het zoeken van een onderkomen, opvang en 
scholing voor haar kinderen, het zoeken naar een 
baan, of er wordt gekeken of zij een training kan 
gaan volgen om een vak te leren, zodat zij op den 
duur in haar eigen onderhoud kan voorzien. En wat 
ook heel belangrijk is: er wordt medische zorg 
gegeven aan haar en haar kind(eren).

 
Misschien weet u het nog: dit is Johannis, het ge-
handicapte jochie dat op het EH-daycare center 
verblijft. In de vorige nieuwsbrief vroegen we of 
iemand hem wilde sponseren omdat hij veel extra 
hulp en medicatie nodig heeft. Prachtig dat zich 
diverse mensen meldden en de zorg voor Johannis 
is nu prima geregeld! 

Afgelopen april heeft een groep studenten van 
“Het Groen”, een middelbare school in Vlaardin-
gen, een studiebezoek gebracht aan Ethiopië. 
Zij hadden ter voorbereiding van hun bezoek o.a. 
informatie gekregen van FFA en naar aanleiding 
daarvan hebben zij in Addis EHE bezocht. Dat 
bezoek heeft veel indruk op de meiden en hun 
leiding gemaakt. Zij hadden tassen vol kleding etc. 
voor de kids meegenomen, waar Alayu uiteraard 
heel blij mee was!

Sinds de zomer van 2016 is er een nieuw project 
van start gegaan dat gefinancierd wordt door 
FFA. Dat is in Fital, een zeer arme omgeving op 
het platteland, een kilometer of 150 ten noorden 
van Addis Ababa. Wij werken samen met Bright 
Future Ethiopia (BFE - de NGO ter plekke). In 
dat project worden hulpbehoevende ouderen 
en kwetsbare kinderen geholpen. Daarnaast is, 
eveneens in juli 2016 en ook met BFE, in dat 
gebied een noodhulp project uitgevoerd, waar we 
een kleine 200 gezinnen, in totaal ongeveer 600 
mensen, een half jaar lang van voedsel hebben 
voorzien. Dat was door de enorme droogte en de 
misoogsten hard nodig. 

In maart jl. kregen we een noodkreet uit Fital 
dat zij dringend hulp nodig hadden. Wat was het 
geval? 
Door boven genoemde spannende situatie in Ethio-
pië werden veel mensen uit hun dorpen verdreven 
en een groep van deze vluchtelingen was door 
de overheid naar Fital gestuurd met de vraag 
(lees: opdracht) deze mensen te voorzien van hun 
eerste levensbehoeften. In een omgeving dus die 
zelf al straat- en straatarm is. De plaatselijke 
overheid was met de noodvraag naar BFE geko-
men en die speelde de nood weer aan FFA door. 
Hoewel het niet meeviel hebben we, na overleg en 
duidelijke afspraken deze mensen kunnen helpen, 
deels dankzij de hulp van een fonds, dat we heb-
ben aangeschreven. 
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Dit is een van de vluchtelingen met haar kindje 
Sinbona (3 jaar). Sinbona heette voorheen Ma-
mush, maar zijn moeder veranderde zijn naam 
in Sinbona: “trots op jou”. Dit deed zij uit dank 
aan BFE die haar, zoals zij het uitdrukte, uit de 
ellende heeft gered en haar en haar kindje weer 
hoop heeft gegeven. Dit was haar manier om haar 
dank te uiten. 

Intussen gaan onze “gewone” projecten in Fital 
ook door. 

Deze deelnemers van ons ouderenproject heb-
ben zojuist een paar kippen gekregen en niet te 
vergeten: ook uitgebreide instructies hoe zij ze 
moeten verzorgen. Het houden van dieren is een 
goede manier van hulp, want het is veel minder 
zwaar dan b.v. op het land werken, waar deze ou-
deren niet meer toe in staat zijn. Wel is jammer 
dat alles in Ethiopië steeds duurder en duurder 
wordt en er dus minder kippen uitgedeeld konden 
worden dan eerder de bedoeling was. 
De kinderen van het kinderhulp project worden 
goed verzorgd. Niet alleen kunnen zij naar school 
en krijgen zij schoolmaterialen, maar wordt ook 
hun gezondheid goed in de gaten gehouden en 
krijgen zij extra voedsel. En dat is nog niet alles. 
Zij krijgen elke paar maanden een stuk zeep. Ook 
in Fital weet men hoe belangrijk hygiëne is en dat 
wordt de kinderen ook bijgebracht. 
We hebben nog een derde project en dat is 
kinderhuis “Rehoboth” in Addis waar 10 kinderen, 

tieners, die in erbarmelijke toestand op straat 
leefden, worden opgevangen, liefdevol worden 
verzorgd en een Christelijke opvoeding krijgen. 
Een pracht project! 
Het is nu het einde van het schooljaar en hoewel 
nog niet de definitieve resultaten bekend zijn, 
gaan alle kids over. 

Ashalew, de oudste van de groep heeft het derde 
jaar aan de technische universiteit in Dire Dawa 
erop zitten. Hij wordt apart vanuit Nederland 
gesponsord. Zijn studieresultaten zijn prachtig!  
Ashalew 2 en Hilina hebben nu de high school 
afgerond en gaan na de vakantie naar de univer-
siteit. De andere kids zijn, als het goed is, klaar 
met graad 8, 9 of 10. Wat is het mooi om te zien 
dat deze tieners, die een jaar of 12 geleden op 
straat leefden en volslagen kansloos waren, kon-
den opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving 
en naar school kunnen!

Hoewel we heel blij zijn met de mooie schoolre-
sultaten zijn er ook best zorgen. Grote zorgen! 
Het is heel moeilijk om de financiën rond te 
krijgen en één van de redenen is dat de huur het 
komende jaar bijna verdubbelt! Ook de kids bren-
gen natuurlijk steeds meer kosten met zich mee, 
ook omdat alles in Ethiopië zo schrikbarend veel 
duurder is geworden. 
Wat zouden we graag als FFA méér willen doen 
dan wij nu al doen! Maar helaas zijn onze middelen 
beperkt. Nu zou het natuurlijk kunnen zijn dat ie-
mand dit leest en zich aangesproken voelt om wat 
extra te doen voor Rehoboth. Dat zou fantastisch 
zijn! Extra hulp zou kunnen in de vorm van een do-
natie, of een specifiek kind zou gesponsord kunnen 
worden. Net als Ashalew.  Info kunt u altijd via 
ons email adres krijgen. We zijn benieuwd! 
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Dit is Tenaye en trouwe lezers van onze nieuws-
brief kennen haar vast wel. Tenaye was deelnemer 
aan ons allereerste project, dat startte in 2007. 
Zij kon heel goed leren, maar was helemaal kans-
loos. Ook omdat zij gehandicapt is. Met sponsors 
vanuit FFA heeft zij een opleiding voor onderwij-
zeres kunnen volgen. Doordat Tenaye gehandicapt 
is, is het voor de klas staan heel zwaar voor haar. 
Zij heeft een studie opgepakt voor Accountancy 
en alweer met sponsors via FFA heeft zij deze 
studie kunnen doen.
Dit voorjaar is zij met heel mooie cijfers 
geslaagd! 
Zoals u ziet loopt Tenaye met krukken. Die kreeg 
zij via FFA. Deze krukken worden door Tenaye 
uiteraard zeer intensief gebruikt en slijten 
behoorlijk snel. Zij heeft inmiddels een tweede 
paar versleten en die hangen met noodschroef-
jes aan elkaar. Hoog tijd voor nieuwe dus. Omdat 
kwalitatief GOEDE krukken in Ethiopië nauwelijks 
te krijgen zijn ben ik weer naar de Medipoint 
Caryn Thuiszorgwinkel in Vlaardingen gegaan 

en de krukken gekocht. Wat een mooie verras-
sing toen het personeel van de winkel de krukken 
wilde sponsoren! Dank voor die mooie gebaar! Ook 
namens Tenaye natuurlijk! 

Voor de uitvoering van al onze projecten is na-
tuurlijk geld nodig.
Het is de taak van FFA om dat geld bij elkaar te 
krijgen. Dat doen we op veel verschillende manie-
ren: we houden acties, we verkopen mooie Ethio-
pische artikelen, organiseren film- of muziekavon-
den en we geven presentaties. 
We zijn heel blij dat er af en toe in enkele kerken 
of bij bijeenkomsten voor FFA gecollecteerd 
wordt en het legertje donateurs dat ons regelma-
tig steunt mag er zijn!  Mocht u zich aangespro-
ken voelen en FFA willen steunen dan bent u na-
tuurlijk hartelijk welkom om donateur te worden. 
Ook eenmalige giften ontvangen wij graag!

Als u meer wilt weten over FFA kunt u onze 
vernieuwde website bezoeken: www.food-for-all.
nl.  Of u kunt ons mailen met vragen. Dat kan via 
info@food-for-all.org. 
Twee keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit 
en als u die graag wilt ontvangen, kunt u ons dat 
laten weten. Het verplicht u tot niets.
Franny Treurniet, secretaris FFA
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uit liefde 

Het is goed dat we een keer schrijven over erfstellingen 
en legaten, ook omdat er wel eens naar gevraagd wordt.
De meeste mensen denken na over wat er na hun over-
lijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk en het is 
goed om dit tijdig af te ronden.
Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testa-
ment. Daarin kunnen zij vast laten leggen aan welke 
goede doelen zij iets willen nalaten.
Een van de goede doelen is de plaatselijke kerkelijke 
gemeente.

Waarom geld nalaten aan de kerk?
De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het 
Evangelie plaatsvindt en die veel mensen tot steun is.
De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de mede-
mens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en 
zwakkeren in onze samenleving. 
De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door 
middel van jeugd- en jongerenwerk.
De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de 
rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer 
een menswaardig bestaan te bieden.
De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar 
geheel.
De kerkelijke gemeente, die een (monumentaal) kerkge-
bouw onderhoudt, dat in onze stad het beeld bepaalt.

DAAROM  DE  KERK!
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van 
groot belang is, dat  er in onze gemeente of stad een 
kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap, die God 
dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een 
kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te 
kunnen zijn.

Erfstellingen en legaten
Testament
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan 
ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u 
overweegt om deze gemeente in de toekomst te steu-
nen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de 
kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. 
Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw 
nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerken-
werk gebruikt moet worden.
Bij voorbeeld voor de kerkvoogdij of voor de diaconie of 
voor uw eigen gemeente of het DMC of voor het onder-
houd van het orgel of kerkgebouw.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw 
testament opnemen: in de vorm van een legaat of door 
een erfstelling.

Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat 
is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd on-
roerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.

Voorbeeld van een legaat is:
Ik legateer en uit te keren binnen zes maanden na mijn 
overlijden aan de PKN te Vlaardingen een bedrag in 
contanten groot  €……

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor 
een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon 
of organisatie die de rechten en plichten van de overle-
dene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam 
benoemt, betekent dat de kerkelijke gemeente, samen 
met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk 
wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe 
groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.
Voorbeeld:
Ik benoem tot erfgenaam voor …..deel de PKN te 
Vlaardingen.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Deze 
kunt u ook bij u thuis laten komen zo nodig. Hieraan zijn 
kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij 
de notaris is vaak kosteloos. Eventueel wil de kerk een 
eenvoudig testament betalen.

Nadere informatie
Uw kerkelijke gemeente zal u graag informeren over de 
mogelijkheden van erfstellingen en legaten.

Vragen?
Mocht u meer informatie wensen, maak dan een af-
spraak met een notaris al of niet bij u thuis.

Of met de:
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Kerkelijk Bureau
Reigerlaan 47a
3136 JJ Vlaardingen
Telefoon: 010-4345 941, 
open op maandag van 9.00 tot 12.00 uur 
Mocht u geen testament willen maken, dan kunt u ook 
al bij leven een grotere gift aan de kerk of de diaconie 
geven. Dan hebt u daar nog fiscaal voordeel van ook. En 
uw vermogen wordt daardoor lager, dat scheelt weer in 
de eigen bijdragen.

Het College van Kerkrentmeesters en de Raad van 
Geldwerving
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Overzichten
overzicht Kringen
Samenkomen rond de Bijbel brengt mensen tot leven. 
Het eigen geloof wordt aangesproken, we spiegelen 
ons aan elkaar, we houden elkaar vast. Op deze manier 
groeien we met elkaar in geloof. We groeien ook in ge-
meente – zijn. Ook leren we elkaar als mens kennen met 
onze hoop en soms wanhoop, met onze antwoorden en 
vragen. We bemoedigen elkaar. We laten zien welke pas-
sages in de Bijbel ons in een bepaalde periode leidden. 
Hoe God ons aansprak. Dat delen we met elkaar. We zijn 
met elkaar de ‘gemeenschap der heiligen’. 
Leeftijd is geen issue. Met volle kracht aan het begin van 
je leven staand kan een veilige gespreksplek je tot steun 
zijn. Voor iedereen verandert de wereld om hen heen 
en vragen nieuwe situaties om nieuwe gedachten en 
eventueel nieuwe antwoorden. Maar hoe dan ook: Jezus 
blijft Dezelfde. De kern van ons geloof. 

In onze gemeente draaien verschillende Bijbel- en 
gebedskringen. Er is altijd plaats voor mensen die mee 
willen doen. Informatie kunt u krijgen bij één van de 
contactpersonen. Ook onze scriba weet welke krin-
gen er zijn. Bij hem kunt u en kan jij ook terecht voor 
informatie. 

Ambacht
Ca. 7 deelnemers
Contactpersoon : Marleen Simons 
tel: 010-460 03 78

Noord
Ca. 13 deelnemers
Contactpersoon: Bas Gravendeel 
Tel: 010-471 55 09

KZL (Kring zonder leider)
Ca. 10 deelnemers
Contactpersoon: Ad Vogel
Tel: 06-15966525

Uitzicht
Ca. 15 deelnemers
3e woensdag v.d. maand;  aanvang 14.45 uur,  inloop 
vanaf 14.30 uur.
Contactpersoon: Arend van den Akker
Tel: 06-15067058

Bereakring
Ca. 10 deelnemers
Driewekelijks op wisselende locatie. We beginnen om 
20.00 uur met koffie/thee om 20.15 uur starten we met 
de Bijbelstudie. We zingen, bidden, luisteren en praten. 
We stoppen tussen 22.00 en 22.30 uur. Nieuwe deelne-
mers zijn van harte welkom.
Contactpersoon: Jan Vogel
Tel: 010-434 70 04

Oost
Ca. 7 deelnemers
Contactpersoon: Gerrit vd Voet
Tel: 010-435 37 31

Bemoedigingskring
Ca. 13 deelnemers
Driewekelijks, er wordt begonnen met zingen, gevolgd 
door een bespreking van een op de bijbel gericht 
onderwerp vanuit een boek of studie. We sluiten altijd 
af met (kring)gebed, een belangrijk gedeelte van onze 
samenkomsten.
Contactpersoon: Cor Spee
Tel: 010-234 16 30

Vrouwengebedskring
Ca. 7 deelnemers
Contactpersoon: Jeanette Spee
Tel: 010-234 16 30

Mannengebedskring
Ca. 8 deelnemers
Contactpersoon: Jan van der Waal
Tel: 010-470 54 49

Vervolg-Alpha
3-wekelijks met ca. 20-25 mensen. We beginnen om 
19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en aansluitend 
het verdere programma. De onderwerpen zijn heel 
divers. Gesprekken vinden vaak plaats naar aanleiding 
van een filmpje op Youtube
Contactpersoon: Theo van Everdingen
Tel: 06-53842798
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Jongerenkring
Ca. 15 deelnemers
Eens in de 2 weken een leuke avond met aanbidding, 
leuke gesprekken en soms scherpe discussies: dat is een 
beetje wat de jong-volwassenen-kring is. Een aantal jaar 
geleden is deze kring ontstaan voor jongeren die de 
jeugdclub leeftijd waren ontgroeid en wel zin hadden 
in een kring. In alle jaren is de leiding en de locatie flink 
gerouleerd, maar de basis is altijd hetzelfde gebleven: 
zingen, bijbellezen, discussieren/praten en bidden. En, 
sinds een aantal jaar is daar het 1-jaarlijkse uitje bijgeko-
men: Groeiweekend! Als dit klinkt als een kring waar jij 
behoefte aan hebt, neem dan contact op met Leon van 
Delft (leonvandelft@hotmail.com)
Contactpersoon: Leon van Delft
Tel: (06) 49 97 07 60 

Open kring
Bijbelstudies gericht op de toepassing van het geloof. 
Veel ruimte voor gesprek, meeleven met en gebed voor 
elkaar.
Ca. 15 deelnemers
Contactpersoon: Jan Klugkist
Tel: 010-304 78 29

Indische buurt
Komen meestal één keer in de drie weken op dinsdag-
avond bij elkaar (Surinamesingel 18). 
Meestal gebruiken we een boekje als leidraad voor een 
bijbel gedeelte, of een onderwerp met verwijzing naar 
de bijbel.
Zo hebben we door de jaren heen besproken: “De 
schatkist van Jezus Christus” een boekje over de joodse 
feesten. “Vruchten van de Geest” naar aanleiding van 
Galaten 5. Of over het leven van Elia de profeet, ook 
over de aartsvaders.
Ca. 13 deelnemers
Contactpersoon: Roel van Keulen
Tel: 010-434 97 43
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rooster Kinderdienst
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erediensten tweede helft 2018

Datum Gebouw Voorganger Bijzonderheden

16 sept mo GK Ds. P. Nagel (Loenen ad Vecht) Opening winterwerk

 mi Bethel Ds. J. van Belzen (Serooskerke)

23 sept mo GK Ds. C.M. van Loon (Rotterdam)

mi GK Prop. A.J.R. Treur (Vinkeveen)

30 sept mo GK Ds. N.J.M. Goedhart (Utrecht)

mi GK Ds. W. van Laar (Gouda)

     

7 okt mo GK Ds. P.C.H. Kleinbloesem (Molenaarsgraaf ) Israël zondag

 mi GK Ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)

14 okt mo GK Ds. P. Nagel (Loenen ad Vecht)  

 mi GK Ds. E.K. Foppen (’s Gravenhage)  

21 okt mo GK Dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)  

 mi BK Prop. J.J. Steketee (Zwijndrecht)  

28 okt mo GK Prop. T. Overbeeke (Gouda)

mi GK Ds. J.E. de Groot (Ede)

     

4 nov mo GK Ds. H.G. de Graaff (Nieuwerbrug)

 mi GK Ds. A. Markus (Rotterdam)  

7 nov GK Prop. W.A. van den Born (Leiden) 19:30 uur

11 nov mo GK Ds. W. Markus (Bergschenhoek)

 mi GK Ds. A. Vastenhout (’s Gravenhage)  

18 nov mo GK Ds. N.M. Tramper (Delft)

 mi BKl Ds. K. Timmerman (Dirksland)  

25 nov mo Ds. F. Wijnhorst (Katwijk) Herdenking overledenen

mi Ds. M.J. van Oordt (Bodegraven)

     

2 dec mo GK Ds. H.G. de Graaf (Nieuwerkerk) Voorbereiding H.A.

 mi GK Ds. M. Kreuk (Oude Tonge)

9 dec mo GK Ds. A. Vastenhout (’s Gravenhage) Viering H.A.

 mi GK Prop. A.J.R. Treur (Vinkeveen) Dankzegging H.A.

16 dec mo GK Ds. M. van Campen (Ede)

mi BK Ds. J. van Belzen (Serooskerke)

23  dec mo. GK Ds. C. Cluistra (Capelle ad IJssel)

av. GK Ds. W. Markus (Bergschenhoek)

24 dec GK Ds. J. Esbach (Amersfoort) 20:00 uur

25 dec mo GK Ds. P.J. Visser (Amsterdam)  

 mi GK Kerstfeest Zondagsschool  

26 dec mo GK geen kerkdienst  

30 dec mo. GK Ds. G.C. Vreugdenhil (Gouda)

mi. GK Ds. D.M. van de Linde (Rotterdam)  

31 dec Prop. J.J. Steketee (Zwijndrecht) 19:30 uur

     

1 jan mo GK

6 jan mo GK  

 mi GK   
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KerKenraad en ondersteuning Protestantse wijKgeMeente grote KerK

Predikant:
Vacant
Pastoraal medewerker:
Vacant
jeugdwerker:
Juliëtte Pol 06-458 151 55 jeugdwerker@pknvlaardingen.nl 

Voorzitters:
R.J.W. (Ronald) de Heer Wilgendreef 27 010-474 78 16 famrjwdeheer@gmail.com

3137 CZ Vlaardingen 06-131 504 40
J.A. (Jan) Vogel Graaf Arnulfstraat 55 010-434 70 04 j.a.vogel@upcmail.nl

3132 JC Vlaardingen

scriba: (interim)
S. (Sebastiaan) Vogel Tollensstraat 68 06-480 182 88 scriba@grotekerkvlaardingen.nl

3131 GZ Vlaardingen

ouderlingen: (2x vacature)
S. (Sebastiaan) Vogel (zie hierboven)
P. J. (Peter) van der End Binnensingel 123 010-435 24 42 pvanderend@kpnmail.nl

3134 NB Vlaardingen
J.A. (Jan) Vogel (zie hierboven)

Kerkrentmeesters:
H.(Huub) Esbach Jkvr van Naaldwijklaan 

35
010-234 12 36 010-234 12 36

3131 NP Vlaardingen
R.J.W. (Ronald) de Heer Wilgendreef 27 010-474 78 16 famrjwdeheer@gmail.com

3137 CZ Vlaardingen 06-131 504 40
J. (Jan) Klugkist 010-304 78 29 jklugkist@live.nl

06-511 974 37
D.C.(Dick) van Keulen Jean Monnetring 102 010-850 06 55 dcvkeulen@yahoo.com

3137 DC Vlaardingen

Diakenen: (2x vacature)
J.(Jan) van der Sar Rotterdamseweg 40 010-591 00 51 jan.vandersar@kpnplanet.nl

3135 PV Vlaardingen
I. (Ilan) Peters  Lepelaarsingel 42, 

3136 PA Vlaardingen
06-18 58 90 32 diaken.ilan.peters@gmail.com

H.(Henk) Westerdijk Surinamesingel 69 h.westerdijk4@upcmail.nl
3131 XL Vlaardingen

Boventallig:
Moderamen College van Kerkrentmeesters
R. (Roel) van Keulen Surinamesingel 18 010-4349743 keulenvanr@hotmail.com

3131 XM Vlaardingen
Voorzitter Diaconale Commissie Maatschappelijk Werk
J. (Johan) Verschoor Glidkruid 28 010-4743573 johanverschoor1@kpnplanet.nl

3137 WG Vlaardingen
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Zing een lied voor onze Koning! 
 

Voor zanglessen, inspiratie voor improvisatie, 

en stemvorming voor groepen 
 

Cora de Koning / King's Song  
Praktijk voor Adem en Stem  

Kethelweg 183 c 
3135 GH  Vlaardingen 

tel. 010 - 59 27 334 of 06 – 43.28.69.15 
www.kingssong.nl 

coradekoningzang@gmail.com 

 

Van Lee & Van Everdingen
documentaire informatievoorziening

uw archief, onze zorg

Aletta Jacobskade 6,  Postbus 4178, 
3130 KD Vlaardingen 
www. vanlee-vaneverdingen.nl, theoe@vanlee-vaneverdingen.nl

De politieke partij ChristenUnie probeert vanuit 
haar Bijbelse uitgangspunten onze stad Vlaardin-
gen mee te besturen. Met onze gemeenteraads-
leden Erik van Pienbroek en Wouter de Reus, on-
dersteund door fractieleden, zoeken wij het goede 
voor onze stad en haar inwoners. Wij proberen 
geloof en politiek op een verantwoorde manier te 
combineren. Juist in deze tijd! Spreekt u dit aan? 
Neem dan met ons contact op.
 
Contactpersoon: 
Cor de Jonge, voorzitter Afdeling Vlaardingen.
cae.dejonge@planet.nl, tel. 010-4344478. 

Wouter de Reus: Wouter.deReus@vlaardingen.nl 

Websites: 
www.christenunie.nl 
www.christenunie-sgpvlaardingen.nl. 


