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Bij de zondagen: 
Komende zondag, 9 juli, is onze voorganger ds. Henk ten Napel uit Schiedam. In het 
Zonnehuis begint de dienst om 10.15 uur en gaat ds. Peterjan van der Wal voor. 
Zondag 16 juli is onze voorganger ds. Marieke den Hartog uit Sint Michielsgestel. In het 
Zonnehuis gaat dan voor de heer Leune uit Benthuizen. 
Op zondagmorgen 23 juli gaat in onze wijkgemeente voor ds. Mariëtte Doolaard, bij de 
meesten van ons welbekend. In het Zonnehuis (10.15 uur) wordt de dienst geleid door ds. 
Peterjan van der Wal en wordt muzikale medewerking verleend door Gerard Blok (viool). 
Goede vieringen gewenst. (AB/PGK) 
 
Pannenkoekenrestaurant: 
Afgelopen zondag hebben veel gemeenteleden genoten van de heerlijke pannenkoeken in 
ons restaurant. De hele zaal was vol, op het hoogtepunt waren er zelfs 100 gasten! Iedereen 
heeft gesmuld en gezellig met elkaar gesproken. Volgens ons was deze tweede editie van 
het kinderpannenkoekenrestaurant weer een groot succes. We willen alle kleine bediendes, 
de 11+ bakkers en alle andere bakkers heel hartelijk bedanken. Zonder u / jullie hadden we 
het niet voor elkaar kunnen krijgen. 
 

 
  
Zomerperiode kindernevendienst: 
In de zomervakantie (9 juli tot en met 20 augustus) zal er geen kindernevendienst zijn. De 
kinderen kunnen in de kerk blijven of gedurende de dienst spelen bij de oppas. Vanaf 27 
augustus is er weer kindernevendienst! 
Namens de kindernevendienstleiding, 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 2 augustus 2017 wordt weer de ontmoetings (soos) middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Op deze middag willen we samen met ds. Erwin de Fouw met u in 
gesprek gaan over wat in uw geloof belangrijk is. Een bijbeltekst, een mooie psalm of een 
ander lied of misschien heel iets anders. Neemt u gerust uw bijbel, uw liedboek of wat 
belangrijk voor u is mee deze middag. Jaap van Toor zal zorgen voor de muzikale omlijsting.  
Komt u ook ??  
Na de pauze kunnen er nog spelletjes worden gedaan; wilt u liever wat blijven praten met 
elkaar, dat kan natuurlijk ook.  
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit 
geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw buren 
meenemen. 
Tot ziens op woensdag 2 augustus a.s. ; als u vervoer nodig hebt, bel dan even met Marijke 
Judels, tel. 4750716 



Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum  4741164 
Anneke v.d. Graaf 2497022 
 
65 jaar getrouwd 
Wij zijn zondag 25 juni blij verrast door de bloemengroet ter gelegenheid van ons 65jarig 
huwelijksjubileum. Daarnaast mochten we vele felicitaties in ontvangst nemen én de 
vrolijke vlaggetjesslinger, gemaakt door de kinderen van de nevendienst. 
We voelen ons verwarmd door alle hartelijkheid. Heel veel dank! 
Chris en Bep van de Boor 
 
Vakantieperiode 
Binnenkort breekt de vakantieperiode weer aan. Veel van onze wijkbewoners trekken er op 
uit om te ontspannen en te genieten van een andere omgeving. 
Ook onze pastores zullen met vakantie gaan. Mocht u contact willen met één van hen en u 
krijgt geen gehoor, dan kunt u altijd contact opnemen met de scriba via 010-4356966 of via 
e-mail: scriba@pknvlaardingenholy.nl. Hij is op de hoogte van de beschikbare mensen. 
Allen die op reis gaan wens ik een goede reis, veel plezier en een behouden terugkomst. 
Wanneer u thuis blijft wens ik u een mooie zomerperiode toe. 
André Betsema, scriba 
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