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Komende zondag zal Dhr. René Strengholt bij ons voorgaan in Het Kerkcentrum. Hij 
is missionair werker bij de PKN in Delft. Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. 
Leendert Smit voorgaan in een oecumenische viering. Aanvang 10:15 uur. Ik wens u 
alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
11+ groep 
Afgelopen zondag was Juan Heinsohn namens Kade 40 in ons midden om de 11 
plussers  te begeleiden bij het maken van werkstukken met als thema: "Vrede 
verbindt over grenzen heen". 
Ruim anderhalf uur werd er fanatiek getekend, geschilderd, geknipt en geplakt. Met 
als resultaat acht prachtige taferelen die in de vredesweek te bewonderen zijn in de 
hal van het Kerkcentrum Holy. 
Peter Schlebaum 
 
Vanuit de kerkenraad 
Maandag 2 september zijn we als wijkkerkenraad weer voor het eerst bijeen 
geweest. Terugblikken en vooruit kijken. Dankbaar zijn we voor de mooie vieringen 
van de afgelopen zomerperiode. Met de nodige inspanning van Pieter Wapenaar zijn 
we er in geslaagd iedere week een zinvolle invulling te geven aan het samen kerk 
zijn. ‘Nood’ levert dan ook verrassende ‘pareltjes’ op: De oecumenische viering 
samen met onze RK zustergemeente en de viering met (on)bekende, door 
gemeenteleden aangedragen, waardevolle liederen onder leiding van André 
Betsema. Tijdens het afsluitende kerkterras in ’t Hof was er de verbondenheid met 
Vlaardingse geloofsgenoten. 
 
Rapport 
Veel tijd werd er besteed aan de notitie van Jack de Koster. Over de notitie zelf heeft 
u in Holy nieuws kunnen lezen. De opdracht aan de kerkenraad om zich te bezinnen 
op ‘en hoe verder’ is niet zo makkelijk in te vullen. Welke plaats neemt een predikant 
daarbij in? Hoe gaan we om met wensen van de gemeente ten aanzien van onze 
kerkelijk werker en wat betekent dat voor de formatie? Kan wat we willen ook binnen 
het geheel van Vlaardingen? Het levert op dit moment nog meer vragen op dan 
antwoorden. Ik begrijp dat het veel gemeenteleden niet snel genoeg gaat, maar de 
kerkenraad stelt zorgvuldigheid boven snelheid. 
 
Beroepingscommissie 
Om de voortgang niet verder te vertragen heeft de kerkenraad besloten een 
beroepingscommissie te benoemen en een profiel schets te maken. In Holy Nieuws 
heb ik opgeroepen om ‘namen’ door te geven aan de scriba. Dat kan nog steeds! 
Inmiddels is wel een aantal mensen benaderd en hopen we binnen niet al te lange 
tijd de beroepingscommissie te benoemen. Datzelfde geldt voor de profielschets. 
Suggesties zijn meer dan welkom, eventuele namen ook. Aan de Algemene 
Kerkenraad zal worden verzocht hun medewerking te verlenen aan het 
beroepingswerk en een afgevaardigde aan te wijzen. Afgelopen maandag is de 
kerkenraad opnieuw bijeen geweest. Een verslag daarvan volgt een volgende keer 
en zo nodig na de zondagse viering. 
 



Jubileum kerkcentrum 
De jubileumcommissie is gestart om een of meerdere activiteiten voor te bereiden in 
de maand december, wanneer het 50 jaar geleden is dat het kerkcentrum zijn deuren 
opende. ‘Beelden’, verhalen en anekdotes zijn van harte welkom bij Bram van der 
Borden (avanderborden@live.nl) en of in de kerk. 
 
Startzondag 
De startzondag werd doorgenomen en is inmiddels ‘verleden tijd’. We kijken terug op 
hele geslaagde morgen. Het thema: ‘een goed verhaal’ werd ingeleid tijdens het 
morgengebed en kwam tot uiting in waardevolle ontmoetingen tussen 
gemeenteleden onderling en rond gesprekken in de gedenkhoek, de 
kennismakingshoek en de diverse stands in de grote hal. Ook voor de kinderen en 
jongeren was gezorgd middels een spelletjeshoek en schilderen voor vrede. Op deze 
plaats graag een ‘dankjewel’ aan alle gemeenteleden en mensen van ‘buiten’ die 
deze startzondag lieten slagen. Dank ook en felicitaties aan mijnheer Sam de Korte, 
die 10 september zijn 103e verjaardag vierde en ons trakteerde op Vlaardingse 
ijzerkoekjes. 
Chris Bos, voorzitter 
 
Workshop Storytelling 
Mijn opa was de laatste waterstoker van Vlaardingen. In 1965 trokken hij en mijn 
oma de deur van de winkel aan de 2e Maasbosstraat definitief achter zich dicht. Mijn 
moeder heeft ooit het verhaal van de waterstokerij op papier gezet. Ik ben heel blij 
dat zij dat heeft gedaan. Ikzelf heb de periode van de winkel en de verkoop van het 
warme water voor de was op maandag nog bewust meegemaakt, maar mijn acht jaar 
jongere zus al niet meer. Die moest het doen met de verhalen van oma, opa, moeder 
en broers. Zij kan het verhaal echter nog steeds nalezen en dat geldt ook voor mijn 
kinderen en kleinkinderen. Door deze verhalen maken zij kennis met een wereld die 
in zestig jaar tijd totaal veranderd is.  
Toch is het anders als je de verhalen uit de eerste hand hoort vertellen. Sommige 
mensen kunnen dat voortreffelijk en weten hun gehoor te boeien. Anderen hebben 
daar moeite mee, maar hebben vaak wel iets te vertellen dat interessant genoeg is 
voor om verteld te worden. 
In de workshop ‘Storytelling’ die binnenkort op initiatief van een aantal 
maatschappelijke organisaties en de gemeente Vlaardingen in onze wijk wordt 
gestart leer je het verhaal van jouw geschiedenis met jouw stad of wijk te vertellen. 
Hoe was het om in de Holy als pionier te beginnen met de Midhal als enige 
winkelcentrum? Walt valt daaruit te leren? Door dit project leer je van anderen en je 
wijk beter kennen. Jong en oud kunnen zich aanmelden. 
De workshop duurt 4 uur, verdeeld over 2 keer. Deelname is gratis. U kunt zich 
aanmelden via samensterkholy@gmail.com met vermelding van naam, 
telefoonnummer en beschikbaarheid. Kies twee data uit de volgende mogelijkheden: 
15, 16, 17, 22, 23 en 30 oktober.  
Pieter Wapenaar 
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