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Voor wat de wijkberichten betreft is de zomerperiode weer voorbij. Ik hoop dat 
iedereen een fijne tijd heeft gehad en weer vol nieuwe energie aan het werk kan 
gaan. Traditiegetrouw wordt de zomerperiode afgesloten met een viering van de 
Verzamelde Kerken van Vlaardingen op het terrein van het Zomerterras. Deze 
viering is aanstaande zondag. Aanvang 10:30 uur in het Oranjepark. Er is dan geen 
viering in het Kerkcentrum. Wel zijn er vieringen in Het Zonnehuis, aanvang 10:15 
uur en in Drieën-Huysen Zuid, aanvang 10:00 uur. Waar u ook naar toe gaat: u bent 
van harte welkom! 
André Betsema 
 
ONTMOETINGS(SOOS)MIDDAGEN VOOR OUDEREN IN HOLY 
Het duurt nog even maar woensdag 4 september a.s. is het weer tijd voor de 
middag van de soos van het Kerkcentrum Holy. In september staat ons jaarlijkse uitje 
op het programma. We brengen een bezoek aan het Pannenkoekenhuis ‘t Hof aan 
de Hofsingel in Vlaardingen, waar we om 14.00 uur verwacht worden en waar we 
kunnen genieten van een hapje en een drankje en van de mooie omgeving. Als u 
vervoer nodig hebt vanaf huis, dan kunt u bellen, zoals gebruikelijk, naar Marijke 
Judels, telefoon 4750716. 
U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar het restaurant in het Hof gaan, dan 
ontmoeten wij u daar. Ook kunt u om 13.30 uur verzamelen bij het Kerkcentrum Holy, 
dan hopen wij voor vervoer te kunnen zorgen. Tot ziens op woensdag 4 september! 
Info: Rinske Schlebaum (4741164) / Anneke v.d. Graaf (2497022) 
 
Oproep historische foto’s Kerkcentrum Holy 
In het weekend van 22 december 2019 bestaat het Kerkcentrum Holy 50 jaar en dat 
willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de afgelopen jaren zijn er veel 
gemeenteleden getrouwd en zijn er heel veel kinderen gedoopt in het Kerkcentrum. 
Ook hebben  er onder koster den Hond veel recepties plaats gevonden. We zijn op 
zoek naar leuke foto’s gemaakt in het kerkcentrum, zoals: trouwfoto’s, doopfoto’s, 
jubileumfoto’s, receptiefoto’s, enz. 
Als u in het bezit bent van bovenstaande foto’s, dan willen wij graag een afdruk 
hiervan maken teneinde van alle foto’s een presentatie te houden in hal van het 
Kerkcentrum. Uw reacties ontvangen wij gaarne per telefoon of e-mail. 
Reacties en informatie: Jubileumcommissie 50 jaar Kerkcentrum Holy, Bram van 
der Borden, Tel: 010-4742691of 06-22555372, e-mail: avanderborden@live.nl   
 
Gift 
Ds. Hans Mast ontving bij een bezoek een gift van 50 euro ‘uit dankbaarheid’. De 
bestemming is voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Onze dank daar voor. 
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