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Aanstaande zondag zal Mw. Ds. L. Lafeber uit Zoetermeer bij ons voorgaan. Zij is 
inmiddels met emeritaat en is werkzaam geweest in de Bergkapel in Rotterdam en 
vervolgens is zij pastor geweest in de penitentiaire inrichting. Aanvang van de dienst 
is om 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. W. Barendrecht voorgaan. Die viering 
begint om 10:15 uur. Ik wens u alvast een goede dienst toe. 
André Betsema 
 
Provider/club, Jeugdkerk, 11+ Holy 
WHAT, WHERE, WHEN, WHY, HOW 
Hallo allemaal, 
Hebben jullie ook bovenstaande vragen wel eens gesteld? Aan jezelf, vrienden, 
leraren? Vast wel… 
Op zondag 23 september kunnen jullie die vragen ook stellen. Jij aan je ouders, je 
ouders aan jou.. En ook over Provider/club, jeugdkerk en de 11+. Ook vertellen wij 
over ons programma voor dit jaar. 
Dus kom met je ouder(s) naar de Bethelkerk. We starten om 19.00uur. Rond 20.30 
uur zijn wij zeker weer klaar.  
Tot zondag!!! 
 
Voor vragen kun je mailen naar molly70@kpnmail.nl 
Annemarie, Erika, Marinke, Astrid, Onno, Jose, Julliëtte, Susan, Lisette, Peter en 
Marianne 
 
Avondmaalsviering in de Meerpaal 
De zomerstop is voorbij en dus starten we weer met de Bijbelkring in de Meerpaal. 
We beginnen het seizoen niet met een reguliere bijbelkring, maar met een 
Avondmaalsviering en wel op woensdag 26 september om 15.00 uur. Het is zoals 
gebruikelijk in de kapel  aldaar en na afloop drinken en koffie en thee met elkaar. 
Ook al u niet eerder kwam, bent u van harte welkom om dit mee te maken. 
Ondergetekenden hopen samen voor te gaan. 
ds. Erwin de Fouw en Petra Nijboer  
 
Nationale ouderendag 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 (010-4744811/ 06-3830189). Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer kans dat 
er nog een plekje is.  
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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. 


