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Zondagen 9 en 16 september
Op deze 12e zondag van de zomer lezen we Deuteronomium 4, 1-2 en 9-20 en
Marcus 8: 34 - 9: 1. Voor wat de evangelielezing betreft gaan we dus verder met de
vraag "Wie is Jezus" en klinkt de vraag wat het betekent, hem te volgen. Op zondag
16 september is er een oecumenische viering met de Pax Christigemeenschap in
onze kerk. De dienst begint dan om 10.30 uur. Het is goed dit alvast te weten.
Erwin de Fouw
Bijzondere verjaardag
Op 10 september hoopt mijnheer Sam de Korte zijn 102e verjaardag te vieren.
Mijnheer De Korte wil ons als gemeente alvast betrekken bij zijn vreugde om het
uitzien naar deze bijzondere verjaardag op zondag 9 september.
Erwin de Fouw
Vredescantorij
Dinsdag 11 september begint de Vredescantorij weer met de repetities.
Vanaf 19.30 uur is een ieder die van zingen houdt,
van harte welkom in zaal 4 van het Kerkcentrum Holy.
Wij hopen dat er zeker een aantal mannen zich zullen aanmelden.
Thonie Trommel
70+ kring
De 70+kring zal deze maand bijeenkomen op 19 september. Dat is dus op de derde
en niet op de gebruikelijke tweede woensdag van de maand. Dit in verband met een
aantal mensen dat in die tweede week van september op vakantie gaat. Graag tot
ziens op 19 september, 15.00 uur.
Erwin de Fouw
Videoreportage Kerkterras 2018
De videoreportage opgenomen tijdens het afgelopen Kerkterras staat op de website:
www.pknvlaardingenholy.nl. Ook zijn er DVD’s beschikbaar.
Informatie: Bram van der Borden, tel.4742691 Mail: avanderborden@live.nl
Uitje met de Museum Plus Bus
Vrijdagmorgen, 31 augustus 2018 vertrok om 10.30 uur vanaf het Kerkcentrum Holy
de Museum Plus Bus met 45 leden van Wijkgemeente Holy naar het Gemeente
Museum in Den Haag
De Wijkdiaconie Holy is uit ruim 1600 aanmeldingen gekozen voor een geheel
verzorgd bezoek aan het Gemeente Museum.
Voorafgaande aan het museumbezoek was er een korte rondrit langs markante
gebouwen In Den Haag. Het bezoek aan het Gemeente Museum begon met een
lunch in het naastgelegen restaurant. Daarna volgde er -in drie groepen verdeeld- de
rondleiding langs de prachtige exposities “De Haagse School op Scheveningen” en
”Art Nouveau in Nederland”. Heel bijzonder voor hen, die niet of niet meer in staat
zijn nog een museum te bezoeken. Na afloop van de rondleiding konden de
deelnemers nog op eigen gelegenheid wat door het museum wandelen. Daarna ging
de bus richting Vlaardingen.

Een dag waar alle deelnemers met veel plezier op kunnen terugzien.
Wil Baris, Wijkdiaconie Holy.
Pastoraat in de toekomst
De komende jaren zal het Pastoraat veranderen en wel om de volgende reden, veel
van de zeventig contactpersonen hebben de leeftijd van 80 jaar of ouder en stoppen
in de komende jaren. Het vinden van nieuwe contactpersonen is haast onmogelijk
gebleken. Oplossing is het pastoraat op een andere wijze te organiseren. Als
gemeentelid hebben we de opdracht “Om te zien naar elkaar“ zo zijn wij dus als
gemeente verantwoordelijk voor elkaar als er problemen of ziektes zijn. Het zou mooi
zijn als wij hier onze verantwoordelijkheid voor zouden nemen en in onze omgeving
gemeenteleden in de gaten willen houden, b.v. is een boodschap te doen voor een
zieke of meegaan naar een doktersbezoek, iemand die eenzaam is eens op de koffie
te vragen, een scrabble- ochtend organiseren, iedereen kan dit voor zichzelf het
beste invullen. Gelukkig gebeuren deze dingen met succes reeds op kleine schaal.
Voor de felicitaties van huwelijksjubilea of andere verbintenissen vinden namens de
wijkgemeente Holy sinds januari 2018 al nieuwe vormen plaats, de jubilerende
echtparen ontvangen in plaats van bloemen, een speciaal ontworpen kaart met
felicitaties en een verwijzing naar een feestelijk viering in januari met als thema “De
bruiloft te Kana” waarin we samen met alle jubilerende echtparen de vreugde om
deze gebeurtenis delen, voor deze viering ontvangen de jubilerende echtparen een
persoonlijke uitnodiging.
Gezien de vele ouderen in de gemeente zal ook het bloemetje bij verjaardagen in de
komende jaren langzaam aan worden gewijzigd: een bos bloemen bij 80 en 85 jaar,
vanaf 90 jaar elk jaar.
Ik hoop u hiermee een beetje duidelijk te hebben gemaakt met de problematiek en
de veranderingen van het Pastoraat in de komende jaren.
Wilt u Pastoraal contact met de kerk voor uzelf of voor een ander, neem dan
contact op met één van de leden van het Pastoraal team Holy, zie de oranje
flyer.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Hartelijke groet,
Bram van der Borden 010-4742691/avanderborden@live.nl

