KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 15 APRIL 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY
Afgelopen zondag vierden we samen met de kinderen van de Kindernevendienst
Palmpasen. Daarbij hoort natuurlijk een optocht door de kerk met de gemaakte
Palmpasenstokken:
Bij de Paaswake
Zaterdag om 21.00 uur begint de Paaswake, de overgang van donker naar licht. Dat
is qua tijd wat eerder dan eerdere jaren. De voorbereidingen zijn nog in volle gang.
Samen met Jaap van Toor heb ik eens gekeken naar deze dienst: hoe kunnen we de
waardevolle basis laten zoals deze is en toch eens proberen het anders te doen dan
andere jaren. Piet George bespeelt het orgel, Jaap zal medewerking verlenen en ook
Josee van der Kooij doet mee dit jaar. We hopen op een waardevolle viering.
Petra Nijboer
Paasmorgen belooft een mooie gezinsviering te worden voor jong en oud. Om 9.50
uur beginnen we al met de Paasjubel. Martijn de Koning speelt mee met zijn trompet,
de kinderen zingen liederen, Laura den Dekker speelt piano.
We sluiten het project van de kindernevendienst af en voor de kinderen (en alle
anderen) hebben we een mooi verhaal! Ds. Jan de Geus is de voorganger.
Fijn als u en jij er bij kunt zijn, van harte welkom in het Kerkcentrum Holy!,.
In Het Zonnehuis begint om 10:15 uur de oecumenische Paasviering. Ds. Leendert
Smit is de voorganger en medewerking wordt verleent door Marcato o.l.v. Ria
Korpershoek.
In Drieën-Huysen Zuid is ook een Paasviering dit jaar. Die begint om 10:00 uur in de
De Brasserie. Dhr. Jan Zegwaard zal daar de viering leiden.
U bent van harte welkom!
De zondag na Pasen zal Dhr. Rob van Herwaarden bij ons voorgaan. In Het
Zonnehuis zal Ds. Peterjan van der Wal voorgaan in de viering. We beginnen in het
Kerkcentrum om 10:00 uur en in Het Zonnehuis om 10:15 uur. U bent van harte
welkom.
André Betsema
40-dagentijd
Een tijd met avondgebeden en ook ontmoetingen tijdens de maaltijden.
Op 14 maart en 4 april hebben we met elkaar gegeten; een heerlijk maaltijd.
De ene keer rijst met groenten en de andere keer heerlijke pittige soepen.
We hebben niet alleen lekker gegeten, maar we zijn ook met elkaar in gesprek
gegaan. Een goede manier om elkaar te ontmoeten! En natuurlijk is er om een
financiële bijdrage gevraagd. In totaal is er € 210 opgehaald voor de Vastenactie.
Hartelijk dank daarvoor!
Ria Witvoet
Bijbelkring Meerpaal
Op woensdag 24 april is er weer de maandelijkse bijbelkring in de kapel van de
Meerpaal. We beginnen om 15.00 uur. We lezen, zingen en bidden en gaan met
elkaar in gesprek rond een thema. Van harte welkom!
Loes Hössen en Petra Nijboer

Koffieochtend
Iedere laatste vrijdag van de maand, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, is iedereen van
harte welkom in de hal van de kerk voor een kopje koffie of thee en een praatje. Dit
keer zal dat zijn op vrijdag 26 april a.s. en Rinske Schlebaum is uw gastvrouw. Komt
u ook, en brengt u gezellig iemand mee?
Connie Koole
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 1 mei 2019 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in het
Kerkcentrum Holy. Op deze soos middag is Ada Pellaerts onze gast en zij zal ons
een digitale mensenrechtenwandeling met als titel “Mensenrechten die vier je” laten
zien. Een jaar lang wordt in Vlaardingen aandacht geschonken aan 70 jaar
mensenrechten, 30 jaar kinderrechten en 20 jaar mensenrechtenmonument
Vlaardingen. 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, mannen en vrouwen, zijn van harte welkom en u kunt een
vriend of vriendin of uw buren meenemen. Tot ziens op woensdag 1 mei a.s.
Als u vervoer nodig hebt, bel dan even met Marijke Judels, tel. 4750716.
Voor informatie kunt u bellen met: Rinske Schlebaum, tel. 4741164 of Anneke v.d.
Graaf, tel. 2497022.
Overleden
Op 11 april is overleden Adriana Kentson-Zonneveld. Ze woonde in Hoylede, maar
de laatste periode verbleef ze in de Drie Maas Stede in Schiedam. Ze werd 84 jaar.
Op 12 april is overleden Jan Cornelis Abrahamse, hij woonde met zijn vrouw in de
Willem Frederikstraat 48, maar verbleef de laatste maanden in Hospice de Margriet.
Hij is precies 90,5 jaar geworden. Het afscheid van beide gemeenteleden vond
plaats in de Stille Week. In de volgende Onderweg - die in verband met Pasen een
weekje langer op zich laat wachten- zullen we uitgebreider stil bij hun overlijden.
Petra Nijboer
Werkgroep Vlaardingen Srebrenica
Eind april gaan we weer naar Srebrenica. “We” zijn: Hans van der Vlies, Jan de
Geus, Pieter Wapenaar, Rinus Witvoet, Theo van Bodegom en Hans Strik. We
vertrekken op zondag 21 april na de Paasmorgendienst en we komen op zondag 28
april terug. Het zal onze laatste officiële reis worden. Sinds eind 2001 zijn wij op
allerlei manieren betrokken bij het wel en wee in Srebrenica. We begonnen met het
brengen van spullen. Computers, schoolspullen, gereedschappen. Alles wat men
maar kon gebruiken. We hebben speeltoestellen gebouwd in het park en voor het
lokale kinderdagverblijf. Vervoer werd geregeld met gesponsorde busjes. Contacten
werden gelegd, die in de loop der jaren steeds intensiever werden. Jan de Geus en
Pieter Wapenaar hebben enkele weken in Srebrenica doorgebracht in 2002. Vanaf
2009 zijn we jongeren gaan steunen met het financieren van opleidingen. Een groot
succes, dat resulteerde in een volgend project. De steun aan jongeren die een eigen
bedrijfje wilden starten. Met een beginkapitaal van ongeveer € 2000,00. Op basis van
20% gift en 80 % lening. De terugbetaalde leningen komen in een fonds dat door
Udruzenje Prijatelji Srebrenice (= Vrienden van Srebrenica, de organisatie o.l.v.
Dragana Jovanovic) wordt beheerd en waaruit anderen weer geld kunnen lenen. De

giften in de afgelopen jaren zijn bijeen gebracht door een heleboel betrokken mensen
uit de wijkgemeente.
Via twee stichtingen is er afgelopen jaar ook extra steun verkregen voor projecten
waarvoor Dragana een aanvraag had ingediend. Een vertegenwoordiger van één
van die stichtingen heeft Srebrenica afgelopen oktober bezocht en hij was zeer
positief over de organisatie. Maar we lopen al een tijdje met de gedachte om te gaan
stoppen met onze activiteiten. We zijn nu zo’n 17 jaar bezig en we vinden dat men op
eigen benen moet gaan staan. Stoppen we van vandaag op morgen? Nee. We willen
als slot nog een grote financiële actie organiseren, om daarmee een flinke bodem in
ons fonds te leggen, waaruit jongeren kunnen lenen om een bedrijfje te starten. En
we denken aan een kerkdienst waarin we nog wat presentaties geven. Met wellicht
wat activiteiten na die kerkdienst. We houden u op de hoogte hoe en wanneer we die
actie gaan organiseren. Daarna zullen we onze werkgroep officieel opheffen. Tot die
tijd blijven we actief en blijft onze bankrekening open voor uw donaties!
Dus voorlopig kunt u nog (blijven) helpen door een gift op onze bankrekening NL84
ABNA 0625 1508 56 t.n.v. H.J. Strik o.v.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica. Voor
informatie kunt u altijd bij mij terecht. Telefonisch 010-4741668 of via
hjstrik@gmail.com
Hans Strik

