KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 13 MEI 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag, 19 mei, zal Jeanette den Dekker-Mast bij ons voorgaan in het
Kerkcentrum Holy. Aan deze dienst zal ook de Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor
meewerken. In de Brasserie van Het Zonnehuis is dan een oecumenische viering
waarin mw. Ans Hermans zal voorgaan. De dienst in het Kerkcentrum begint om
10:00 uur en in Het Zonnehuis om 10:15 uur.
Ik wens u alvast goede vieringen toe!
André Betsema
Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad vergaderde 6 mei.
Rapport Jack de Koster
Het belangrijkste vergaderstuk was de rapportage van gemeenteadviseur Jack de
Koster. Een positieve, verhelderende uiteenzetting zonder grote verrassingen. We
wisten het wel, maar het is goed dat een buitenstaander onze wijkgemeente
analyseerde. De rapportage hier bespreken zou niet juist zijn. Dat doen we tijdens
een gemeentevergadering. Het hele rapport komt op 19 mei beschikbaar voor alle
gemeenteleden en zullen we publiceren op onze website
(www.pknvlaardingenholy.nl). Ook zullen we voor een aantal gedrukte exemplaren
zorgen die meegenomen kunnen worden na de kerkdienst. Tijdens de
gemeentevergadering te houden op donderdag 20 mei zullen we met de gemeente
overleggen: “wat te doen?” U bent van harte welkom in het kerkcentrum van 15.00 –
16.30 uur of van 20.00- 21.30 uur.
Pastoraat
Marja Griffioen is door ziekte en vertrek niet in de gelegenheid geweest extra
ondersteuning in het pastoraat te geven. Na overleg met Centrum West komt Petra
tijdelijk 8 uur per week extra ter beschikking voor het pastoraat in onze
wijkgemeente. We zijn dankbaar voor deze collegiale hulp.
Speciale vieringen
9 juni
: pinksterviering van alle wijken o.l.v. ds Guus Fröberg en Juliette Pol in
de Grote Kerk
30 juni
: viering met medewerking van de familiegroep JUN o.l.v. Petra Nijboer
7 juli
: goedereis dienst, afscheidsviering van de kindernevendienst o.l.v.
Juliette Pol
11 augustus : een gezamenlijke viering met ‘onze buren’ in de Pax Christikerk
18 augustus : een nog nader in te vullen viering o.l.v. ds Jan de Geus
25 augustus : zangdienst met oude en nieuwe liederen
Kerkcentrum
Er wordt nog steeds door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan de verbetering en
verfraaiing van ons kerkgebouw. De verlichting is verbeterd en verduurzaamd. Er is
geschilderd. De ‘stiltehoek’ met de gedenktafel, het nieuwe koororgel en de prachtige
lambrisering om de verwarming is gerealiseerd. Alle stoelen in de kerkzaal zijn
schoongemaakt en zo nodig hersteld. Dank voor zoveel helpende handen. We
blijven, ook voor gastheer, gastvrouw mensen nodig hebben. En daar hoef je echt
geen regelmatige bezoeker voor te zijn.
Een extra oproep.
De groep die zich bezig houd met de projectie op de schermen tijdens de vieringen
heeft dringend uitbreiding nodig. Drie mensen is te weinig om continuïteit te
verzekeren. Wij vragen een zekere handigheid (maar die is te leren) met de

computer/ laptop en powerpoint. Pieter Wapenaar vertelt er graag meer over. Welke
jongere of wat meer ‘thuisgebondene’ helpt ons?
Tenslotte
Na het uitspreken van veel waardering voor de uitgave van Holy Nieuws (een echt
visitekaartje) en een verslag van de reis naar Srebrenica werd de vergadering
gesloten.
Chris Bos
Bedankt!
Heel verrast waren wij met de bloemengroet van afgelopen zondag. Gelukkig gaat
het weer heel goed na de nier operatie van Charles en daar zijn wij heel dankbaar
voor. Wij danken u allen daar heel hartelijk voor.
Charles en Trudy Bolderheij
Vredescantorij 30 jaar
Tijdens een genoeglijk samenzijn vierde de Vredescantorij afgelopen zaterdag haar
30ste verjaardag. In tegenstelling tot veel ‘koren’ mag deze cantorij zich verheugen in
steeds grotere belangstelling. Onder leiding van Jaap van Toor ondersteunen ze
regelmatig onze vieringen. Niet als apart koor, maar juist als onderdeel van de
gemeente. Dat maakte en maakt de groep hecht, waarbij niet alleen muziek, maar
ook de onderlinge verbondenheid en het omzien naar elkaar dragende pijlers zijn.
Ooit begonnen in de Vredeskerk zijn ze nu al jaren niet weg te denken in ons
kerkcentrum Holy. Namens kerkenraad en gemeente: Van harte gefeliciteerd!
Chris Bos
Bijbelkring Meerpaal
Op woensdag 22 mei is er weer de maandelijkse bijbelkring in de kapel van de
Meerpaal. De laatste van dit seizoen alweer. 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
Afscheid Marja Griffioen
Als u dit leest, zit de werkzame periode voor Marja in het Vlaardingse er dan echt op.
Eind april nam ze al afscheid in een dienst in de Bethelkerk, na half mei zijn alle
afrondende werkzaamheden achter de rug. Marja was hier sinds 2008, dus dat is
een hele poos. Niet alleen werd ze als pastor zeer gewaardeerd door velen in
Ambacht-Oost, ook als Vlaardingse collega werd ze gewaardeerd. Het is niet voor
niets dat ze gevraagd was om in Holy het pastoraal team tijdelijk te komen
versterken, al gooide haar pittig geblesseerde schouder dan roet in het eten. Marja,
dank voor al je inzet. Vrede en alle goeds in Nootdorp.
Petra Nijboer

