KOPIJ ONDERWEG – 28 OKTOBER 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY

Aanstaande zondag 3 november zal Ds. Hans Buurmeester bij ons voorgaan in het
Kerkcentrum. We vieren dan het Heilig Avondmaal. Medewerking wordt verleend
door de Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor. In Het Zonnehuis is Ds. Jan de Geus de
voorganger. Aanvang van de viering in het Kerkcentrum is 10:00 uur en in Het
Zonnehuis 10:15 uur. Er is deze zondag ook een viering in Drieën-Huysen Zuid. Dhr.
Arie de Bruin zal deze viering leiden, welke om 10:00 uur begint in De Brasserie.
U bent van harte welkom bij deze vieringen.
Werkgroep Vlaardingen Srebrenica
Tijdens een indrukwekkend mooie kerkdienst afgelopen zondag is het veel gegaan
over Srebrenica en onze werkgroep. Dit paste precies in het prachtige verhaal van
Jan de Geus over “de naaste”. Wie is mijn naaste? Word ikzelf de naaste van iemand
anders?
Pieter Wapenaar en ik hebben naar aanleiding van dit thema, tijdens de preek wat
verteld over onze binding met Srebrenica en hoe die sterke binding tot stand is
gekomen. Conclusie: Het kwam toevallig op ons pad. Maar wel op een manier dat we
er direct door werden gegrepen. En dat geldt voor iedereen van onze werkgroep.
Vanaf 2001 zijn we 18 jaar lang actief geweest. Ook dankzij ruim 120 sponsors, die
onze activiteiten in al die jaren mogelijk hebben gemaakt. De kerkdienst heeft veel
teweeg gebracht. De gekozen liederen in de liturgie en het prachtige zingen van het
koor Papaya zorgde voor een hele bijzondere sfeer. Wat mij betreft een emotionele
viering. Er waren na de dienst heel veel positieve reacties. Met o.a. de vraag: “Is de
bankrekening nog open voor donaties?” Ja! Die blijft sowieso open t/m 31-12-2019.
We willen graag als afsluiting nog een flinke bodem leggen in het fonds dat wij
gecreëerd hebben in Srebrenica. Het fonds dat voorziet in de hulp aan jongeren die
een eigen bedrijfje willen starten. Hulp die bestaat uit maximaal € 2000,00/€ 2500,00
lening, waarvan 20% een gift is en 80% terugbetaald moet worden aan het fonds.
U kunt uw bijdrage overmaken op Bankrekening: NL84ABNA0625150856 t.n.v. H.J.
Strik o.v.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica. Voor informatie kunt u altijd bij mij
terecht. Telefonisch 010-4741668/0650535464 of via hjstrik@gmail.com
Hans Strik
Oud Papier Actie:
Zoals u gewend bent, staan de containers op zaterdag 2 november gewoon weer
op de stoep voor het KCH!! Hier kunt u, tussen 9.00 – 11.30 uur, uw oud papier
(zonder plastic) en karton (het liefst gescheiden) weer bij ons kwijt.
De papierprijs (€ 0,03/kg) is nog steeds laag, dus hebben wij véél kilo’s nodig om
onze goede doelen te steunen via onze Wijkkas!! Helpt u ons daarbij?
Opbrengsten: juli: 4.620 Kg - € 146,74; augustus: 4.320 Kg - € 137,21 en
september: 4.820 Kg - €153,08. Allen hartelijk dank en tot zaterdag 2 november!
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 6 november 2019 wordt weer de ontmoetings(soos)middag
georganiseerd in het kerkcentrum Holy. Op deze middag gaan we onder leiding van
Marry Rottier herfststukjes maken. En natuurlijk kunt u tijdens de tweede helft van de
middag weer spelletjes doen en /of een praatje met elkaar maken. U bent van harte

welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit geweest
bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw buren
meenemen. Tot ziens op woensdag 6 november a.s.; als u vervoer nodig hebt, bel
dan met Marijke Judels - tel. 4750716.
Voor informatie kunt u bellen met: Rinske Schlebaum, tel. 4741164 of Anneke v.d.
Graaf, tel. 2497022
Toekomst van de Prot. Gem. Vlaardingen: Gemeentemiddag en –avond
Zoals al eerder geschreven, heeft de kerkenraad zich bezig gehouden met de
toekomstvisie (2020-2030) van onze kerk in Vlaardingen. Dit heeft zij gedaan naar
aanleiding van het rapport ‘Krijtstrepen’ onder leiding van gemeenteadviseur Jack de
Koster. Graag wil de kerkenraad met u delen wat er besproken is en daar uw mening
over horen. U bent van harte welkom op woensdag 13 november om 14:30 uur en
om 20:00 uur in het Kerkcentrum. Jack de Koster zal deze bijeenkomsten
begeleiden.
André Betsema
Gezellig samen koffiedrinken………
Afgelopen vrijdag 25 oktober was het weer de laatste vrijdag van de maand.
Koffiedrinken in het kerkcentrum Holy.
Vanaf half tien zijn de gastdames aanwezig om alles voor te bereiden en klaar te
zetten. Om klokslag tien uur komen de eerste gasten binnen.
En dat gaat zo door en om elf uur zitten er ruim 20 veelal dames en een enkele heer
aan een lekker kopje koffie/thee met dit maal een zelf gebakken koekje erbij. Wat is
er nou niet gezelliger dan, om met elkaar koffie of thee te drinken, en dan ook nog
een gezellig praatje aan te knopen met je buurvrouw of buurman.
Aan het einde van de morgen komt Wil Baris met armen vol rozen het kerkcentrum
binnen. In het teken van de week tegen de eenzaamheid heeft de diaconie besloten
om iedereen met een bosje rozen te verrassen. Diaconie, namens alle bezoekers
van de koffiemorgen heel hartelijk bedankt voor de lieve attentie.
En tot slot: Bent u er nog nooit geweest, die laatste vrijdag van de maand……. ik zou
zeggen, overwin jezelf en kom eens langs. U zult er echt geen spijt van hebben, het
is heel gezellig. Tot de volgende keer! We zijn er weer op vrijdagmorgen 29
november 2019.
Leni van den Berg

