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Aanstaande zondag zal Ds. Erwin de Fouw onze voorganger zijn. Medewerking 
wordt verleent door het Pauluskoor dat twee delen uit de musical Maria laat horen. 
Dit is de musical die ze volgend jaar willen uitvoeren in Vlaardingen en daarvoor 
zoeken ze gemeenteleden die willen meedoen. Alle informatie is zondag aanwezig. 
Erwin zal het thema van de dienst afstemmen hierop. De dienst begint om 10:00 uur. 
De dienst in Het Zonnehuis begint om 10:15 uur. Dal zal Jan Zegwaard de viering 
verzorgen. 
 
André Betsema 

 
Project 40dagentijd 

Na Witte Donderdag hebben we het project in de 40dagentijd afgesloten. Zoals ik u 

verteld heb, was “‘Water, bron van alle leven’” het thema in deze periode. Ik heb u in 

het kader van dit project de afgelopen weken verteld over het werk in Oeganda waar 

gemeenschappen geholpen worden om om te gaan met extreme droogte én met 

extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten 

hebben. Ik heb u ook opgeroepen om in deze periode wat soberder te leven en het 

geld dat u hierdoor overhoudt te doneren aan het project in deze 40 dagentijd. 

Tijdens Witte Donderdag heeft u € 308 bijeengebracht zodat het eindresultaat voor 

onze wijkgemeente op € 2.075 is uitgekomen. Mede namens de werkgroep 

MOV/ZWO mijn dank hier voor! 

 

Franz Jansen, werelddiaken 

 
Kledingactie 
Op zaterdag 16 april vindt in Vlaardingen de kledinginzamelingsactie plaats van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel van 9.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de Pax 
Christikerk (naast Kerkcentrum Holy). Graag inleveren in goed gesloten zakken 
welke makkelijk te verplaatsen zijn. 
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de 
oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Cordaid biedt noodhulp aan mensen na natuurrampen, 
wederopbouwprojecten en projecten om rampen te voorkomen. Momenteel wordt 
veel hulp verschaft aan de vluchtelingen uit Syrië in andere conflictgebieden. Ik wil 
deze kledinginzameling van harte bij u aanbevelen. 
 
Franz Jansen, werelddiaken 

 
Metselwerk 
Vrijwilligers zijn de specie tussen de bouwstenen van de kerk. Dat hebben ik het 
laatste jaar nadrukkelijk ervaren. Vrijwilligers in het bestuur (ambtsdragers), 
vrijwilligers in het pastoraat en vrijwilligers in de ondersteuning. Ik ga de vele functies 
en werkzaamheden niet noemen. Ongetwijfeld vergeet ik er een paar. De oproep om 
voor de kerkdienst gastvrouw/heer te willen zijn leverde 20 positieve reacties op.  
Op het gevaar af ‘te zeuren’ ga ik toch nog even door met vragen…  



 
We zoeken: 
 
Leiding voor de kindernevendienst 
De spoeling met vier medewerkers wordt wel heel erg dun. Wie, met hart voor 
kinderen en jongeren, (en dat bent u toch allemaal?) komt de groep versterken? Met 
voldoende medewerkers moet het mogelijk zijn 1 x per 4 tot 6  weken ‘dienst’ te 
doen. Natuurlijk zorgen we eerst voor voldoende informatie en ondersteuning en/of 
‘meelopen’. 
Gastvrouwen / heren voor de donderdagmorgen 
Op donderdagmorgen zijn er verschillende activiteiten in de kerk, waaronder taalles 
voor vluchtelingen. Gastvrouw/heer zijn betekent o.a. ontvangst, koffie-
theevoorziening en opruimen. Wie van gezelligheid houdt: is hier uw kans! 
Invallers 
Gastvrouwen en gastheren zijn soms verhinderd of met vakantie. Dan moet hun 
plaats worden ingenomen door ‘vervangers’. Soms is dat spontaan nodig, maar 
meestal gepland. 
Contactdame/-heer voor Vaartland 
Hoewel Vaartland pastoraal door de wijkgemeente Ambacht-Oost wordt ‘bediend’, is 
er toch behoefte aan een contactpersoon vanuit onze wijk. Momenteel wonen er 6 
oud-wijkbewoners van ons die af en toe een bezoekje nodig hebben. Lijkt het u wat? 
Twee kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters zorgt in algemene zin voor de ‘stoffelijke’ zaken 
van de kerk. Kerkgebouw, financiën, exploitatie. Wij zoeken nu vooral iemand met 
verstand van ‘geld’.  
Een jongere voor de taakgroep eredienst 
Graag komen we in contact met iemand van 35- (dat heet bij ons een jongere) om 
een aantal keer per jaar mee te denken over de wekelijkse vieringen en bijzondere 
diensten.  
EHBO’ers en/of mensen die een AED mogen bedienen 
We hopen het natuurlijk nooit nodig te hebben, maar als het moet, dan willen we op u 
kunnen rekenen. Heeft u een EHBO-diploma of bent u BHV’er met de bevoegdheid 
om een AED (defibrillator) te gebruiken, wilt u dat dan kenbaar maken aan ons? 
Dan weten we of er actie ondernomen moet worden om mensen op te leiden. 
 
Een hele lijst! Natuurlijk hoeft u niet direct ‘ja’ te zeggen. Ik wil graag contact met 
gemeenteleden die ‘er iets meer over willen weten’. 
Laat het even weten aan onze scriba (andre.betsema@gmail.com/ tel. 4356966), 
aan mij (chrjbos@gmail.com / tel. 4741570) of in de kerk aan een van de 
ambtsdragers. 

 
Giften 
Blij verrast zijn we dat we in ons ‘offerblok’ bij de ingang van het kerkcentrum de 
laatste maanden verschillende giften aantroffen ‘voor het werk in de kerk’. 
In oktober  €    900,00 
In januari   €    180,00 
In maart    € 1.000,00  
In april        €      90,00 
De gever of gevers: hartelijk dank! 

 
 



Beleidsplan 
Ons beleidsplan is inmiddels zes jaar oud. Tijd om te evalueren. Wat hebben we 
bereikt en wat (nog) niet en wat betekent dit voor het werkplan van het komende jaar. 
Graag kom ik in contact met gemeenteleden die, vooralsnog één avond, mee willen 
denken. Het beleidsplan staat op de website en wat er van geworden is, moet in de 
praktijk zichtbaar zijn geworden.  
U wordt uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen op dinsdag 10 mei 
om 20.00 uur in het kerkcentrum 
 
Chris Bos 

 
Bustocht 
Dit jaar organiseert de Diaconie van Wijkgemeente Holy de jaarlijkse bustocht op 
woensdag 11 mei 2016. 
De bustocht is voor iedereen, die hiervoor belangstelling heeft (dus niet aan leeftijd 
of wijkgemeente gebonden). Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
Om 09.30 uur vertrekken we vanaf het Kerkcentrum Holy richting Ameide. In het 
Wapen van Ameide staat de koffie met gebak klaar. Na de koffie volgt er een 
prachtige show van water, licht en muziek. Het Wapen van Ameide is het enige 
restaurant in Nederland met een waterorgel.  
Na een heerlijke koffietafel vertrekken we richting Heukelum, naar de Brouwerij ’t 
Kuipertje. Daar krijgt u een rondleiding en kunt u drie biertjes (met hapjes) proeven. 
Fris, koffie of thee kan uiteraard ook. 
Om ongeveer 17.00 uur zijn we terug in Vlaardingen. Wij willen er met elkaar een 
gezellige dag van maken. 
 
De kosten zijn € 42,00 p.p.  
U kunt zich opgeven vóór 8 mei 2015 bij: 
- Jet Zevenbergen, tel. 010-4751225, e-mail: jet.zevenbergen@kpnmail.nl of 
- Wil Baris, tel 010-4744811, e-mail: w.baris43@gmail.com. 
Nadat u zich heeft opgegeven, kunt u betalen bij de bus of bij de penningmeester 
van de Wijkdiaconie Holy via bankrekeningnummer NL30 INGB 0004 4285 00, onder 
vermelding van "bustocht".  
 
Diaconie van Wijkgemeente Holy 

 
Werkgroep Vlaardingen Srebrenica 
Zoals u wellicht uit vorige berichtjes van ons weet, zijn er al 6 kleine bedrijfjes door 
jonge mensen gestart in Srebrenica en omgeving. Jonge mensen die via uw giften 
door de werkgroep worden gesteund. Die steun bestaat uit 20% gift en 80% lening. 
Het  bedrag ligt tussen € 1500,00 en € 2000,00. De 80% lening moet worden 
terugbetaald in een door ons gecreëerd fonds in Srebrenica, waaruit anderen op 
termijn dan ook weer kunnen lenen. De eerste drie mensen die we steunden hebben 
al een deel  terugbetaald. Ramo (maker van bijenkasten, landbouwer), Lejla (kas 
voor groente- en fruitverbouw) en Bernice (champignonkweker).  
Wij kwamen met deze mensen in aanraking op een beurs ("business fair") in 
Srebrenica waar zij hun bedrijfsplannen presenteerden. En wij hebben een 
uitnodiging ontvangen om ook de volgende beurs te bezoeken op 21-04-2016. Deze 
keer wordt die gehouden in Milici, een plaatsje daar in de omgeving dat tot de 
gemeente Srebrenica behoort. Theo van Bodegom, Rinus Witvoet en ik zullen daar 
naar toe gaan. 



 
Door de band die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd met de Stichting 
"Udruzenje Prijatelji Srebrenice" van Dragana Jovanovic, die deze bijeenkomsten 
met steun van de Nederlandse ambassade organiseert, hebben wij na alle 
presentaties altijd "eerste keus"! Dus we zijn benieuwd wie we dit jaar met uw hulp 
kunnen gaan steunen. En uiteraard gaan we de mensen die we al gesteund hebben 
de afgelopen jaren ook bezoeken in de komende week. 
U kunt (blijven) helpen door een gift op onze bankrekening NL84 ABNA 0625 1508 
56 t.n.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica. Voor informatie kunt u altijd bij mij 
terecht. Telefonisch 010-4741668 of via hjstrik@gmail.com 
 
Hans Strik 
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