
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 2 MAART 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY 

Op zondag 8 maart zal Mw. Jacolien Immerzeel-van Oosten bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum. Aanvang 10:00 uur. In De Brasserie van Het Zonnehuis begint om 
10:15 uur een viering die wordt geleid door Ds. Jan de Geus. In Drieën Huysen-
Noord zal Ds. Leendert Smit voorgaan in de viering die begint om 10:30 uur in de 
Gele Zaal. Weet u van harte welkom! 
André Betsema 
 
Huispaaskaarsen 
Deze zondag ligt ook de intekenlijst voor de huispaaskaarsen weer klaar. U kunt 
weer kiezen uit verschillende soorten en maten. Wilt u uiterlijk deze zondag uw 
bestelling doorgeven?. U kunt ook even een berichtje sturen naar mij: 
scriba@pknvlaardingenholy.nl of bellen naar 06-54687096. Ik kan ze dan op tijd voor 
u bestellen, zodat u ze met Pasen in huis heeft. 
André Betsema 
 
Zeven bezinningswandelingen: deel 2 en 3 
Vanuit de Windwijzer worden in de 40 dagen tijd zeven bezinningswandelingen 
georganiseerd in samenwerking met de wijkgemeenten en diverse stichtingen. 
De eerste ( Geuzenwandeling op 1 maart) is achter de rug. Komende zondag 8 
maart is de tweede. Thema: Internationale Vrouwendag 
Start wandeling: 13.00 uur, Bethelkerk, Burg.Verkadesingel 126  
Aanvang maaltijd: 17.00 uur, De Windwijzer, Schiedamseweg 95 
 
Zondag 15 maart zijn wij als wijkgemeente aan de beurt om het te organiseren. De 
wandeling die wij (Plonie Westerdijk en ondergetekende) organiseren is een 
wandeling van ongeveer anderhalf uur, waar je langer over kunt doen. Iedereen krijgt 
bij de startlocatie een pelgrimsboekje uitgereikt. Daarin staat de routebeschrijving en 
teksten voor onderweg. Je loopt in het tempo dat bij je past, alleen of samen, in stilte 
of in geanimeerd gesprek. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige 
bijdrage gaat naar ‘De Internationale Vos’ / Vastenactie. Beginpunt bij het 
Kerkcentrum om 13.00 uur, eindpunt bij de Windwijzer. Om 15.00 uur begint Zin op 
Zondag in de Windwijzer. Aansluitend is er een maaltijd om 17.00 uur.  
Petra Nijboer 
 
Op weg naar Pasen 
In deze 40-dagentijd is er op donderdag 12 maart in de Pax Christi een 40-dagen 
meditatie van 19.15 tot 19.45 uur. Een moment van bezinning, stilte en muziek en 
het branden van een kaarsje. Een manier om ondanks alle drukte de tijd te nemen 
naar Pasen toe. 
Ria Witvoet 
 
KCH Familieavond 20 maart 
Op zondag 22 december hebben we als gemeente het 50-jarig jubileum van 
Kerkcentrum Holy gevierd in een feestelijke kerkdienst. Maar dat was nog maar het 
eerste deel van de feestelijkheden! 
Op 20 maart vieren we nog een feestje. Binnen, in de zaal van Kerkcentrum Holy, is 
een kampvuurfeest voor jong en oud. De tijden zijn speciaal aangepast, omdat we 
het belangrijk vinden dat iedereen erbij kan zijn. De KCH Familieavond is op vrijdag 
20 maart, van 17.30 uur tot 20.15 uur en iedereen is van harte welkom! We gaan met 
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elkaar zingen o.l.v. een kampvuurman en er wordt een mooi verhaal verteld. Maar bij 
een feestje hoort natuurlijk ook gezellig samen eten en we gaan kijken en luisteren 
naar een optreden van JUN. De avond wordt afgesloten met een Amerikaanse After 
party/Gemeentecafé van 20.15 tot 22.00 uur. 
Komen jullie en komt u ook? Er liggen inschrijflijsten in de kerk, maar u kunt ook 
mailen of bellen: w.baris43@gmail.com of 010-474 4811 
De voorbereidingscommissie 
 
Oud Papier Actie: 

Op zaterdag 7 maart staan de containers weer op de stoep van het Kerkcentrum 

Holy. Tussen 9:00 - 11:30 uur kunt u uw oud papier (zonder plastic) en karton 

(gescheiden) weer bij ons kwijt. Wij kijken naar u uit!! 

De papierprijs (€ 31,76/ton) blijft nog steeds erg laag en de kosten gaan volgens 

Irado omhoog, dus hebben wij véél kilo’s nodig om onze goede doelen te blijven 

steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 

Opbrengsten: november: 5.360 kg - € 170,23, december: 6.440 kg - € 204,54 en               

januari : 5.000 kg - € 158,80. 

Allen hartelijk dank voor de vele kilo’s van deze 3 maanden en tot zaterdag 7 maart, 

namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud 
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