KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 8 APRIL 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY
Komende zondag, 14 april vieren we Palmpasen! U bent van harte welkom in het
Kerkcentrum Holy om 10:00 uur. Daar zal dan Ds. Ab Haaima uit Ermelo voorgaan.
In de Brasserie van Het Zonnehuis begint de viering om 10:15 uur. Deze wordt geleid
door Ds. Hans Buurmeester. In Drieën-Huysen Noord tenslotte wordt om 10:00 uur
een viering gehouden in de Gele Zaal. Ds. Peterjan van der Wal is daar de
voorganger. Ik wens u goede vieringen toe!
André Betsema
Vastenactie: Een nieuw begin voor jongeren in de kerk
Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een
verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met
‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van
een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerste editie
was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit
heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, zodat
JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40-dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
De opbrengst van de busjes was afgelopen zondag € 272,50. Samen is dat dus al €
1394,50! Blijkbaar hebben heel veel mensen de auto laten staan!
Volgens de Vastenkalender kunnen we met zijn allen vanaf vandaag geld sparen
door meer te bidden. Voor de één is dat de handen vouwen en zich tot God richten
en voor de ander is het even een moment nemen om tot zichzelf komen en de
dingen met aandacht doen. Een inspirerende Vastenweek toegewenst!
Pieter Wapenaar
Vergeten!
Zondag 7 april (de eerste zondag van de maand); dus de Wereldwinkel in de kerk!
Jammer genoeg is het deze zondag niet doorgegaan. Degene die de stand zou
doen, is het vergeten, maar we maken het in mei weer goed.
Op zondag 5 mei is de wereldwinkel weer present en kan iedereen weer langs
komen. Tot dan!!!!
Ria Witvoet
Bedankt!
Ik ben dankbaar voor de prachtige bloemen die ik vanuit de Gemeente heb
gekregen. De warme belangstelling en de vele blijken van medeleven tijdens mijn
ziek zijn hebben mij troost en kracht gegeven.
Wil Visser-Kerver

Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Holy
De Actie Wijkkas 2018 heeft € 6.677,50 opgebracht. Wij zijn heel blij met deze
opbrengst. Hierdoor hebben wij o.a. de keuken kunnen verbouwen. Dank aan allen
hiervoor.
Wijziging rekeningnummer:
Het rekeningnummer is gewijzigd en is nu NL71RABO0373730853
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen inz. Wijkkas Holy.
Verantwoording ontvangen giften van augustus 2018 t/m februari 2019:
Ontvangen uit de wijk, via Mevr. A. den Dekker € 50, via Mevr. I. Rozendaal € 10, via
Mevr. Bezemer 2 x € 5, via Mevr. R. Schlebaum 2 x € 10, 1 x € 20 en 1 x € 100, via
Mevr. I. Schippers € 10, via Ds. E. de Fouw € 20, via Mevr. P. Nijboer € 20, via G.
Wijnstok 2 x € 10, via T. Bezemer € 40 en via Mevr. L. v.d. Berg € 10.
Op de bankrekening ontvingen wij: 2 x € 10, 1 x € 20, 1 x € 50 en 1 x € 250.
Ontvangen giften voor de bloemengroet via van de Bijbelkring de Meerpaal
€ 55,15. Ontvangen gift bestemd voor nieuw orgel € 1.000.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de ontvangen giften.
Met vriendelijke groet,
Gabriëlle Wijnstok, Kerkrentmeester/penningmeester wijkkas
Dringende oproep: kerkdienstvrijwilligers (m/v) gezocht!
Al sinds jaar en dag worden er elke zondagmorgen om 10:15 uur kerkdiensten
gehouden in Het Zonnehuis. Veel bewoners vinden dat erg fijn. Ook mensen uit de
buurt weten Het Zonnehuis hiervoor te vinden. De diensten kunnen geen doorgang
blijven vinden zonder vrijwilligers die de bewoners willen brengen naar de dienst,
tijdens de dienst bij hen willen zitten en na afloop hen weer terugbrengen naar de
huiskamer op hun afdeling. We zouden heel blij zijn met een stuk of zes mensen, die
dan één of twee keer per maand zouden willen komen helpen. Ik hoop van harte dat
u zich aangesproken voelt en ook deze mensen niet verstoken laat van de beleving
van geloof en kerk-zijn. U kunt mij mailen: ajpw.vanderwal@inter.nl.net of bellen: 0613645378. Alvast mijn hartelijke dank,
ds. Peterjan van der Wal, geestelijk verzorger.
Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad kwam op 1 april bijeen: Een op dit moment maandelijks
terugkerende bijeenkomst om de lopende zaken in ons ‘herder-loze’ tijdperk bij te
houden. Dat betekent ook dat er geen grootse nieuwe plannen op stapel staan. We
wachten de rapportage van de Gemeenteadviseur Jack de Koster af. Hij rondt deze
maand zijn ‘rondje door de wijk’ af. Wij verwachten volgende maand zijn eerste
bevindingen.
Aandachtspunten
Een groot aantal punten passeerden de revue, waaronder:
• Het pastoraat blijft ons zorgen baren nu Marja Griffioen Vlaardingen gaat
verlaten. Het heeft onze aandacht!
• De opbrengst van de oud-papier containers gaat vanaf juni voor een nog te
bepalen periode naar de Stichting Food for All, een stichting die hulp biedt aan
de allerarmsten in Ethiopië en die gecoördineerd wordt door Franny en Hans
Treurniet;
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De werkwijze rond de gedenkhoek werd geëvalueerd en aangescherpt.
Steentjes die na een jaar niet zijn meegenomen, krijgen een bijzondere plek.
Hierover wordt nog verder nagedacht;
De organisatie van de Pinksterviering wordt dit jaar door onze wijkgemeente
verzorgd en ook zal er van harte worden meegewerkt aan het Kerkterras op 1
september;
De preekvoorziening geeft voor dit jaar een paar ‘gaten’. We zullen daar op
een creatieve manier en zo mogelijk in samenwerking met anderen een
invulling aan geven;
Komend seizoen zullen we geen start- en/of gemeentezondag organiseren,
wel op 8 september een gemeenteactiviteit;
Kanselboodschappen worden zoveel mogelijk in Holy Actueel en op de
schermen weergegeven. De bloemengroet en mededelingen rond de collecte
vormen daarop een uitzondering;
Binnenkort wordt de papierenversie van de Orde van Dienst versoberd;
De aanvang van de Paaswake wordt dit jaar gesteld op 21.00 uur;
De groep ‘Drempels over’ die contacten tussen de kerken en de wijk Holy
onderhielden is opgegaan in ‘Ver-binding’. De ‘werkers van het eerste uur’
worden hartelijk bedankt;
De koffiemorgens op vrijdag zullen binnenkort, in samenwerking met anderen,
wekelijks plaatsvinden;

Tenslotte
De uitgave van Holy Nieuws werd weer met grote waardering voor inhoud en
vormgeving ontvangen. We laten hiermee op ruim 1500 adressen 4 keer per jaar ons
‘visitekaartje’ achter. En als laatste, ik probeer het toch nog een keer:
We zijn dringend op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor de dinsdagmiddag,
dinsdagavond en donderdagavond. En dat kan natuurlijk ook in twee- of meer-tallen.
U weet ons vast te vinden!
Chris Bos, voorzitter.

