KOPIJ ONDERWEG - 10 SEPTEMBER 2018 - WIJKBERICHTEN HOLY
Oecumenische vredesviering op zondag 16 september
Aan het begin van de vredesweek lezen we op deze 13e en laatste zondag van de
zomer Zacharia 13, verzen 1 en 2 en Marcus 9: 14 - 29.
We vieren samen met de Pax Christigemeenschap en houden ook een agapèviering,
een gemeenschapsmaal van in dit geval brood en honing. Aan deze viering werkt
een gelegenheidskoor mee dat onder leiding staat van diaconaal werker Rob van
Herwaarden. Voorgangers zijn pastor Kees Koelemnan en ondergetekende. De
dienst begint om 10. 30 uur, in het Kerkcentrum.
Erwin de Fouw
Gezellige avond
Vorige week woensdag kwam een grote groep gemeenteleden samen in de kerk. Ze
waren afgekomen op de uitnodiging van de kerkenraad voor een “gezellige avond”.
Maar hoe zorg je dat het ook een gezellige avond wordt? Daar bleek niet veel voor
nodig te zijn: gemeenteleden die het leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten,
om bekenden te ontmoeten, om even bij te kletsen of nieuwe kennissen te maken.
Omlijst met koffie en thee, heerlijke cake en boterkoek en later op de avond een
drankje en een hartig hapje. Het was met recht een gezellige avond.
Leuk dat u en jij er was! Corry en Leni van den Berg, dank voor de heerlijke zoete en
hartige baksels en voor jullie hulp.
Namens de kerkenraad,
Wil Baris en Arianne Lodder
Vanuit de kerkenraad
De wijkkerkenraad kwam voor het eerst na de zomer op 2 september bijeen. Een
bijeenkomst waar vooral gekeken werd naar de stappen die we op korte termijn met
elkaar moeten zetten. Pieter Wapenaar is benoemd tot voorzitter van de taakgroep
eredienst. Hij heeft inmiddels het ‘rooster’ van voorgangers tot eind december
kunnen vullen. Dit kon niet meer vermeld worden in Holynieuws, maar we zullen u via
onze website en Holy Actueel informeren.
Het afscheid van ds. Erwin de Fouw vindt plaats in de dienst van zondag 30
september. Op zijn verzoek blijft dit eenvoudig. Na de dienst kunt u persoonlijk
afscheid nemen en mocht u het aardig vinden dan is een kaart met uw ‘gevoelens’
van wat meer blijvende aard.
De kerkenraad besluit te onderzoeken of het aanstellen van een (tijdelijke) interim
predikant en ondersteuning in het pastoraat voldoende waarborgen geven om de
komende ‘vacante’ periode te overbruggen. De kerkenraad staat daarbij voor de taak
een goede opdracht te formuleren.
Op donderdag 4 oktober bent u welkom in het kerkcentrum om uw gedachte te uiten
naar aanleiding van het vertrek van onze predikant. Hoe nu verder? De kerkenraad
wil dan graag luisteren, zonder agenda. Waar moeten / kunnen we aandacht aan
besteden. Wie en wat is en wil ‘een grote minderheid’? We trekken die middag en
avond geen conclusies. Het zijn bouwstenen waar de kerkenraad mee verder gaat
werken.

Op 14 oktober is dan de gemeentezondag met de aftrap van ons jaarthema: Kerk als
huis voor de ziel. Naast koffiedrinken vóór en ná de dienst is er een zgn
Thomasviering. We sluiten af met een lunch. U krijgt daar nog bericht over.
Het college van kerkrentmeesters gaf ons een inkijkje in de personele bezetting van
de vrijwilligers. We hebben inmiddels in totaal 3 kerkrentmeesters, 4 kosters, 4
hulpen bij het schoonmaken, meerdere ‘bar’medewerkers voor de middag en de
avond en een klussengroep. Uitbreiding van het aantal medewerkers blijf dringend
gewenst. De keuken ondergaat een kleine verbouwing, waardoor het voor o.a
Happie Happie makkelijker wordt om maaltijden te bereiden. De actie voor de wijkkas
moet daarvoor de nodige middelen bijeenbrengen. De entree is inmiddels klaar. De
leuning moet nog worden aangepast en de plantenbakken krijgen nog het nodige
groen. Met het (wijk)college beveelt de kerkenraad van harte aan om zonnepanelen
op de dak te realiseren. Dit wordt doorgesproken met het College van
Kerkrentmeesters. Middels onze geëigende kanalen (website, Onderweg, Holy
Nieuws en Holy Actueel) hopen we u op de hoogte te houden.
De diverse taakgroepen maken deze maand een start, waarbij we uitgesproken
hebben dat geplande activiteiten in de nieuwe situatie wel haalbaar moeten zijn. Niet
het vele is goed, maar het goede is veel!
In het vertrouwen op Gods leiding gaan we een ‘spannend’ jaar tegemoet.
Chris Bos
70+ kring
De 70+kring zal deze maand bijeenkomen op 19 september. 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
Kleine gedachten bij de vredesweek
Het organiseren van één vredesweek per jaar probeert ons ervan te doordringen, dat
vrede niet in de eerste plaats iets is van regeringen en rebellenleiders,
onderhandeltafels en stugge strijd en zelfs niet van gerenommeerde vredeswerkers
en Nobelprijswinnaars, maar dat het werkelijk begint bij u en mij. God wil zich in elk
mens herkennen, ziet in elk van zijn mensen iemand die geschapen is naar zijn
beeld. En daarom is elk van ons onmisbaar in het bereiken van vrede. Want alle
kleine beetjes helpen wérkelijk, dus moeten we niet nalaten te doen wat we kunnen.
We moeten ze zien alsof veel, zo niet alles, van onze betrokkenheid afhangt. Ieder
van ons is nodig. En dan mogen we daarin ook God aan het werk zien, die ons wil
inzetten in zijn beweging naar zijn komende Rijk van vrede en gerechtigheid.
Iets van deze gedachten vond ik terug in een prachtige tekst van Maria de Groot:
Tweespraak
Jij bent zei hij
de smalle brug
de loopbrug naar de overkant
de enige die ik nog heb
jij bent zei hij het taaie web
dat overspant

het is een recht
zei hij
dat horden in gevecht
een gooi doen naar het honingland
zij zullen gaan over jouw rug
met alle pijn
mijn smalle brug
de enige die ik nog heb ontsluit de weg.
Maria de Groot, uit: “Hoe ver de weg nog is”, mystieke poëzie, Ten Have Baarn, 2003

Nationale Ouderen Dag op vrijdag 5 oktober 2018.
In Vlaardingen Holy wordt aandacht gegeven aan de Nationale Ouderen Dag.
Verschillende organisaties vanuit het Platform Eenzaamheid, waaronder het
Kerkcentrum Holy, de Pax Christikerk en Senioren Welzijn, hebben de handen
ineengeslagen om een mooie dag voor de oudere medemens te verzorgen. Het
programma op 5 oktober 2018 is als volgt:
- 10.00-12.00 uur: Verwenmoment in het Wijkcentrum De Bijenkorf. Er is plaats
voor 50 deelnemers;
- 12.00-14.00 uur: Lunch in het Kerkcentrum Holy. Er is plaats voor 100
deelnemers;
- 14.00-15.00 uur: Zingen van oude en nieuwe liedjes in de Pax Christikerk met
medewerking van schoolkinderen. Er is plaats voor 150 deelnemers.
Wilt u deelnemen aan een of meer activiteiten, dan kunt u zich aanmelden bij
Wil Baris, tel. nr. 010-4744811 / 06-3830189. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer
kans dat er nog een plekje is.
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door Senioren Welzijn, Minters, Kerkcentrum Holy,
Pax Christikerk, Kerk van de Nazarener, Wijkteams Vlaardingen, Gemeente
Vlaardingen en Waterweg Wonen.
Wij hopen u op 5 oktober 2018 te begroeten.
Arianne Lodder en Wil Baris.

