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Vakantieperiode
De vakantieperiode breekt aan. Ook onze predikant, kerkelijk werkers en andere
medewerkers gaan genieten van hun vakantie. Hebt u iemand nodig en kunt u die
niet bereiken, bel of mail dan even met de scriba: scriba@pknvlaardingenholy.nl of
010-4356966.
Komende zondagen
Op 15 juli zal onze vroegere wijkpredikant Ds. G.H. v.d. Graaf uit Rhoon bij ons
voorgaan. In Het Zonnehuis wordt de viering geleid door Mw. Immerzeel-van Oosten.
Op 22 juli is Mw. Ds. Marieke den Hartog uit Sint Michielsgestel onze gastpredikant.
Inmiddels is zij al enkele malen bij ons voorgegaan en voor de meesten van u geen
onbekende meer. In Het Zonnehuis staat dan Ds. Peterjan v.d. Wal op het rooster.
Op 29 juli is Ds. Hans Buurmeester onze voorganger. Fijn dat hij weer een dienst bij
ons kan leiden. In Het Zonnehuis is dan Mw. Ds. Mariëtte Doolaard de voorganger.
U bent van harte welkom bij deze vieringen. In het Kerkcentrum beginnen we om
10:00 uur, in Het Zonnehuis om 10:15 uur.
André Betsema
Vanuit de wijkkerkenraad
Tijdens onze laatste vergadering moesten we helaas constateren dat het
dienstverband met onze kerkelijk werker, Adriane Lodder, na 1 november niet wordt
verlengd. De vermindering van het aantal pastorale eenheden (adressen) en de
daarmee te verwachten mindere inkomsten heeft het college van kerkrentmeesters al
eind vorig jaar doen besluiten geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan die
verder reiken dan 2019. Jammer, want Arianne vervult een wezenlijke taak in ons
kerkzijn ‘naar buiten’. Aan het begin van het volgende seizoen moeten we bekijken
hoe en in welke mate we dit werk kunnen voortzetten.
Afscheid
Na meer dan 40 jaar de ledenadministratie van de wijk te hebben verzorgd stopt
Hans Strik met zijn werkzaamheden. Hans heeft daarbij niet alleen, eerst Holymidden en later heel Holy ‘bediend’, maar ook zijn steentje, zeg maar gerust steen,
bijgedragen voor de hele stad en de landelijke kerk. Wij zijn daarvoor aan Hans veel
dank verschuldigd en hebben daar tijdens de afgelopen viering aandacht aan
besteed. Ik ben blij dat we na veel zoeken in Annemieke Schellevis de nieuwe
ledenadministrateur voor de wijkgemeente hebben gevonden.
Ook moeten we, met dank, afscheid nemen van Bineke Mostert. Zij heeft jarenlang
deel uitgemaakt van het team van de kindernevendienst. We zoeken aanvulling voor
dit team. Als u/je er verder over door wil praten laat het me dan even weten.
De kerkrentmeesters
Het kerkgebouw wordt door vrijwilligers ‘draaiende gehouden’. Dat loopt voortreffelijk,
maar ook hier haken (meestal om leeftijdsredenen) mensen af. We hebben dringend
behoefte aan versterking van de (gezellige) schoonmaakploeg op maandagmorgen
(eerst samen koffiedrinken dan de handen uit de mouwen) en een of meer
gastvrouwen/ heren voor de dinsdagavond. Thomas Bezemer weet er alles van,
maar u/jij mag ook mij aanspreken.

Het terras blijft een zorg. Het ‘gemeentegedeelte’ laat op zich wachten. We hopen op
een snel resultaat. De wijkkerkenraad heeft een verzoek ingediend bij het college
van kerkrentmeesters om het dak van ons centrum te voorzien van zonnepanelen. U
hoort daar de komende tijd meer over.
Kerk in de wijk
Naast de contacten met de school en het team rond de Holiërhoek werd een begin
gemaakt met de koffiemorgens op vrijdag (één keer per maand) en het samen
wandelen. Een bescheiden start waarvan we hopen dat het navolging en uitbreiding
krijgt.
Waar werd verder aandacht aan besteed:
• de ‘nacht zonder dak’ ten behoeve van dakloze jongeren, waar de 11+ groep
aan mee doet;
• Een brief aan onze zustergemeente in Roemenië;
• De aanstelling van een nieuwe geestelijk verzorger in het Zonnehuis (vacature
Mieke Zoutendijk);
• De zorg om de bezetting van de kerkenraad;
• De jaarplanning voor het komende seizoen en het jaarthema: ‘Kerk als huis
voor de ziel’;
• De evaluatie van de pinksterdienst;
• De wijkbrief van eind augustus;
Met ‘waarom ga ik zondag naar de kerk’ van Claartje Kruif werd de vergadering
besloten en iedereen een goed zomerreces toegewenst. Onze eerst volgende
vergadering is in september.
Chris Bos, voorzitter.
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 1 augustus 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd
in het kerkcentrum Holy.
Midden in de vakantietijd is het fijn om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar een
praatje te maken. Het thema van deze soosmiddag is nog niet bekend maar we
maken er een gezellige zomerse middag van.
Na de pauze is er weer alle gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar
verder te praten.
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 neem gerust een vriend of vriendin
of uw buren mee.
Tot ziens op woensdag 1 augustus a.s. ; als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer
even met Marijke Judels – tel. 4750716
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum, tel. 4741164
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022

