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Aanstaande zondag, 27 oktober, zal Ds. Jan de Geus bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum Holy. Het koor ‘Papaya’ zal medewerking verlenen aan deze viering. In 
het stukje van Pieter Wapenaar leest u meer over deze dienst. In Het Zonnehuis zal 
Dhr. A. de Bruin voorgaan in een Oecumenische viering. Aanvang 10:15 uur in De 
Brasserie. Weet u van harte welkom bij deze vieringen. 
André Betsema 
 
Einde project Srebrenica 
Het verhaal van Srebrenica en de wijkgemeente Holy – toen nog Vredeskerk – begint 
in 2001 met Roel Pomp, gemeentelid en ex-vrijwilliger bij de stichting Nederland-
Srebrenica. Enthousiast gemaakt door Roel is er een groep gemeenteleden die 
vrijwilligerswerk doet, hulpgoederen brengt en uiteindelijk een project voor 
microkredieten opstart in samenwerking met de lokale organisatie Prijatelji 
Srebrenice (Vrienden van Srebrenica). Drijvende kracht en constante factor in het 
verhaal is Hans Strik, die afgelopen april voor de 25e keer afreisde naar Srebrenica. 
De gemeenteleden van onze wijk hebben al die activiteiten gesteund en financieel 
mogelijk gemaakt.  
Onder de vlag van Prijatelji opereert ook een professioneel radio- en tv-station. Hierin 
worden jonge mensen opgeleid in het vak. Ook bij deze opleiding hebben wij een 
bescheiden rol kunnen spelen. 
 
Zo langzamerhand zijn we in Vlaardingen tot het besef gekomen dat enerzijds onze 
financiële basis steeds smaller wordt. Anderzijds vloeit het geld dat beschikbaar is 
gesteld voor de kredieten weer terug in het fonds van waaruit alles wordt betaald, 
waardoor weer nieuwe kredieten kunnen worden verstrekt. Dat maakt dat het besluit 
is genomen om te stoppen met geld te werven voor Srebrenica, maar niet te stoppen 
met onze betrokkenheid bij deze stad. Er wordt nog regelmatig om advies gevraagd 
en via de werkgroep zijn ook contacten gelegd met externe financiers en is een 
goede band ontstaan met de Nederlandse ambassade in Sarajevo. 
 
In de kerkdienst van aanstaande zondag 27 oktober nemen we afscheid van het 
Srebrenica-project. Er wordt stil gestaan bij de vraag: “wie is nu eigenlijk mijn naaste 
– kan dat ook iemand worden die ik helemaal niet ken”. Van diverse kanten wordt 
deze vraag belicht. De muzikale invulling gebeurt met medewerking van het koor 
‘Papaya’. Voorganger is ds. Jan de Geus, als een van de betrokkenen bij Srebrenica. 
Na afloop zijn er Bosnische worstjes! 
Pieter Wapenaar 
 
Beroepingswerk 
Vorige week maakten we melding dat de beroepingscommissie is gevormd en dat 
men gaat beginnen met de selectieprocedure. Het is gebruikelijk dat gemeenteleden 
namen van potentiële kandidaten kunnen doorgeven aan de commissie. Dat kunt u 
doen bij de secretaris Mw. Corrie Veldhuizen, Burg. Verkadesingel 9, 3135 KX 
Vlaardingen: email: beroepingscommissie@pknvlaardingenholy.nl of via telefoon: 
010-4359938. 
 
Bijbelkring in de Meerpaal 

mailto:beroepingscommissie@pknvlaardingenholy.nl


In verband met de herfstvakantie zal de maandelijkse bijbelkring in de kapel van de 
Meerpaal plaatsvinden op woensdag 30 oktober. We beginnen met koffie of thee 
om 15.00 uur. Thema is bij dit schrijven nog niet bekend.  
Van harte welkom! 
  
Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
 


