KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 6 JANUARI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
De eerste Onderweg van het nieuwe jaar!
Ik wil de lezers een goed en gezond 2020 toewensen!
Wat hebben we weer bijzondere vieringen gehad de afgelopen weken. Het begon al
op 22 december met de viering van 50 jaar Kerkcentrum. Een feestelijke viering met
veel muziek, een jubileumkoor en een jubileumlied. Ook de vroegere wijkpredikant,
Ds. Lever, was van de partij met een videoboodschap. En natuurlijk was er taart!
Daarna volgde een erg leuke Kerstavondviering door en voor de kinderen. Wat
hadden zij weer hun best gedaan om het kerstverhaal voor ons uit te beelden! Ook
de bijdrage van Jun was zeer op zijn plek deze avond. Dank aan iedereen die heeft
meegeholpen.
De viering op Kerstmorgen was erg fijn. Dit keer geen gastvoorganger, maar enkele
gemeenteleden die deze viering hadden voorbereid. De Vredescantorij werkte ook
mee. Het was goed om zo met elkaar deze viering vorm te geven. Van al deze
vieringen zijn foto’s, video’s of geluidsopnamen beschikbaar op de website.
Aanstaande zondag, zal de dienst de vorm van een ochtendgebed hebben. Ook
deze viering is weer voorbereid door enkele gemeenteleden. Aanvang is 10:00 uur in
het Kerkcentrum. In Het Zonnehuis begint de viering om 10:15 uur. Ds. Wim
Barendrecht uit Maassluis is dan de voorganger. In Drieën-Huysen Noord (in de Gele
Zaal) wordt ook een viering gehouden. Deze zal worden geleid door Mw. Ds. Gerda
van de Berg. Aanvang 10:30 uur. Weet u van harte welkom bij deze vieringen!
André Betsema
Bij de dienst van zondag 12 januari
Zoals u eerder in Onderweg heeft kunnen lezen is er deze zondag geen voorganger.
De dienst is voorbereid door een groep gemeenteleden bestaande uit Leni van den
Berg, Harris van der Drift en Pieter Wapenaar. Er is een liturgie van het
morgengebed; de aanvang is 10.00 uur. De lezingen zijn volgens het rooster uit
Jesaja 42: 1-7 en uit Mattheüs 3: 13 – 17. De evangelielezing uit Mattheüs gaat over
de doop van Jezus in de Jordaan. Voor de voorbereidingsgroep aanleiding om stil te
staan bij verhalen over de doop. Harris van der Drift en Marja van Aperen vertellen
ieder bij het doopvont over de doop van hun kinderen. Leni van den Berg vertelt een
spiegelverhaal.
Namens de voorbereidingsgroep,
Pieter Wapenaar
50 JAAR KERKCENTRUM HOLY
FOTO/VIDEO REPORTAGE’S OP DE WEBSITE www.pknvlaardingenholy.nl
De website is weer goed gevuld: Kijk voor reportages:
*Jubileumviering *Interview met oud wijkpredikant ds. Hans Lever *50 jaar
kerkcentrum Holy in beeld en geluid *Kinderkerstviering op Kerstavond *Bezoek van
de scholen aan het Kerkcentrum.
Bram van der Borden, Mob: 0622555372
Kerstactie Jeugdkerk Ambacht-Oost en 11+groep Holy
De kerstactie van de gezamenlijke jeugdkerken ligt inmiddels weer achter ons.
Ook dit jaar was de actie weer een groot succes!
In totaal hebben we op de twee zondagen € 856,85 opgehaald.

Van dit bedrag gaan we in overleg met Vluchtelingenwerk warme kleding
aanschaffen voor jongeren van vluchtelingengezinnen in Vlaardingen. Veel van deze
jongeren wonen in Holy. De andere helft schenken we aan de wensenpot van het
Zonnehuis. Met dit geld kunnen activiteiten voor bewoners worden georganiseerd.
Twee prachtige doelen, dichtbij in onze eigen stad.
We willen u van harte bedanken voor uw steun en belangstelling!
Marianne Schipper en Peter Schlebaum
70+ groep in 2020
In december is de 70+groep bijeengeweest voor het eerst onder leiding van de heer
Gert- Jan Alberts. Op die middag is besloten om de 70 +middag te verzetten naar de
derde woensdagmiddag van de maand. Dit kwam voor de meeste aanwezigen
betere uit.
De nieuwe Open Deur die we behandelen ziet er weer mooi uit, met een interessant
stukje van Marianne Vonkeman, vroeger predikant in de Ichthuskerk en verder nog
leuke onderwerpen waar we met z’n allen over kunnen debatteren .
De 1e middag is dus woensdag 15 januari 2020.We beginnen om 15.00 uur in het
Kerkcentrum en ronden zo 16:15uur af.
Graag tot ziens op die betreffende middag!
Jan Zegwaard
In memoriam Janna Geukes – Hermans
Op 12 december is op 90-jarige leeftijd overleden Janna Geukes – Hermans. Zij
woonde Eksterlaan 344.
Jannie Hermans was geboren in Leiden, is daar samen met haar jongere zus Ans
Hermans opgegroeid. In 1955 trouwde zij daar met Gerard Geukes, werk en
huisvesting bracht hen naar Vlaardingen. Zij kregen samen 2 kinderen, Peter en
Ewald. Gerard Geukes overleed in maart 2018 na een huwelijk van 62 jaar.
Jannie Geukes was een gelovige vrouw, zij kwam heel graag en heel trouw naar de
kerk (samen met haar zus Ans Hermans die rond 1970 met hun moeder vanuit
Leiden in Vlaardingen waren komen wonen.)
Ze was een zelfstandige, zorgzame vrouw en moeder. Toen haar jongens groot
genoeg waren ging ze werken bij V&D. Een werkplek waar ze veel plezier aan
beleefde. Jannie Geukes was ook een vrouw die een bepaalde afstand bewaarde, zo
was het koffiedrinken na de kerkdienst niets voor haar. Toch waardeerde ze heel erg
de autodienst van de kerk.
Jannie Geukes was al geruime tijd ziek, maar ze bleef heel lang haar zelfstandigheid
volhouden. Vooral de laatste maanden en weken van haar leven werden bepaald
door haar ziek zijn. Ze kon niet langer voor zichzelf zorgen en moest worden
opgenomen in een hospice. Gelukkig werd er een plekje gevonden in hospice de
Regenboog in Rotterdam. Liefdevolle zorg en aandacht was er daar voor haar.
Jannie Geukes wist dat ze daar zou gaan sterven en was daar ook klaar voor.
Op woensdag 18 december is er een dankdienst voor haar leven gehouden in de
aula van begraafplaats Holy. We hebben psalm 23 gelezen en o.m. geluisterd naar
de liederen; psalm 139 en “Wat de toekomst brenge moge”. Woorden en liederen
waaruit een absoluut Godsvertrouwen klonken en met het vertrouwen en de
overtuiging dat Jannie Geukes wist dat ze bij God terecht kon en terecht zou komen.
Zo hebben wij haar uit handen gegeven.
Haar naam geschreven op een witte steen, haar naam gekend bij God.

Wij denken aan haar zus Ans Hermans, met wie zij een zeer hechte band had en
haar kinderen Peter en Ewald en hun dierbaren.
Rinske Schlebaum

