
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 11 NOVEMBER 2019 – WIJKBERICHTEN 
HOLY 
 
Komende zondag zal Mw. Ds. de Bijll-Nachenius bij ons voorgaan in de viering die 
om 10:00 uur begint. In Het Zonnehuis wordt de viering geleid door Peterjan van der 
Wal. Aanvang 10:15 uur in De Brasserie. U bent van harte welkom. 
André Betsema 
 
Uit de wijkkerkenraad 
Maandag 4 november kwam de kerkenraad bijeen. We maakten kennis met onze 
classispredikant ds. Gerrit van Meijeren. Een goed gesprek over ‘wie we zijn’, ‘wat 
ons motiveert’ en ‘waar we staan’ vulde een groot deel van onze vergadertijd. 
Met een iets aangepaste profielschets (te vinden op onze website) werd het startsein 
gegeven om te komen tot het beroepen van een nieuwe predikant(e).  
De jubileumcommissie (50 jaar Kerkcentrum Holy) presenteerde haar plannen. 
Besloten is de eerstvolgende Holy Nieuws aan dit jubileum te wijden met daarin een 
katern met de activiteiten rond advent en kerst. 
 
Vieringen verzorgd door ‘leken’ 
In het rooster voor de komende tijd zijn niet altijd voorgangers beschikbaar. Een 
mooie gelegenheid om met een (wisselende) groep gemeenteleden vorm en inhoud 
te geven aan onze viering. De eerste keer zal dat zijn op kerstmorgen. Wie zich bij 
Gabrielle Wijnstok en Pieter Wapenaar wil aansluiten is van harte welkom. 
 
Gedenkhoek en eeuwigheidszondag 
De kerkenraad heeft besloten de kleden bij de gedenkhoek niet meer van kleur te 
wisselen. De kleuren van het kerkelijk jaar komen tot uitdrukking in de antependia, 
waaronder de stola van de voorganger en de banen op het liturgisch centrum. In de 
gedenkhoek blijft het vanaf de Eeuwigheidszondag wit, de kleur die hierbij hoort. 
De voorbereiding van Eeuwigheidszondag is in volle gang. We doen ons best om 
nabestaanden van in dit kerkelijk jaar overleden gemeenteleden uit te nodigen. Dat 
wordt met de zo groot mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Mocht er onverhoopt geen 
uitnodiging worden ontvangen en u verwacht er wel één, dan graag een telefoontje 
(06-54687096) of email (scriba@pknvlaardingenholy.nl) naar onze scriba. 
Chris Bos 
 
Beroepingscommissie Wijkgemeente Holy 
De Beroepingscommissie Wijkgemeente Holy is van start gegaan en roept 
gemeenteleden op namen van voor de wijkgemeente geschikt geachte predikanten  
op te geven. Gaarne aan de opgave een korte motivering of argumentatie 
toevoegen. 
U kunt uw opgave inzenden aan de secretaris van de Beroepingscommissie: Corrie 
Velthuizen, Burgemeester Verkadesingel 9, 3135 KX Vlaardingen, e-mail: 
beroepingscommissie@pknvlaardingenholy.nl. 
Jan Baris, voorzitter 
 
Gift 
Via Ds. Hans Mast ontvingen wij een gift van € 9,85 voor het ‘bloemenfonds’ van de 
wijkdiaconie. Onze hartelijke dank daarvoor. 
André Betsema 
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1969-2019: Kerkcentrum Holy 50 jaar: OPROEP 
In december 2019 bestaat het Kerkcentrum Holy 50 jaar. Dit heuglijke feit zal niet 
ongemerkt voorbijgaan. In een feestelijke viering op zondag 22 december 2019, 
aanvang 10.00 uur, zal hier aandacht aan worden geschonken. Petra Nijboer gaat 
voor in deze viering. 
 
50 jaar Kerkcentrum Holy betekent ook 50 jaar zingen. Voor de muzikale invulling 
van de viering, o.a. een koor waar iedereen aan mee kan doen, hebben wij u/jou 
nodig. Vindt u/ vind jij het leuk om mee te doen dan bent u/ben jij van harte welkom 
op de koorrepetities op 26 november, 3 december ,10 december en 17 december 
2019 in het Kerkcentrum Holy, aanvang 20.30 uur. De koffie staat klaar om 20.15 
uur. 
Bent u niet zo goed bij stem, maar wel creatief en wilt u helpen een feestelijk lied 
voor de jubileumviering te maken, laat het ons weten. 
Tenslotte is het mogelijk een favoriet lied aan ons door geven dat in de afgelopen 50 
is gezongen en dat u in de jubileumviering nog eens wilt zingen. 
Voor aanmelding en/of voor het favoriete lied kunt u terecht bij Jaap van Toor;  
e-mail: jaapvantoor942@gmail.com 
De Jubileumcommissie Kerkcentrum Holy 
 


