KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 15 JUNI 2020 –WIJKBERICHTEN HOLY
Afgelopen maandag kwam de kerkenraad weer voor het eerst fysiek bij elkaar in het
Kerkcentrum. In de grote zaal 4 werd met de voorgeschreven afstand onder meer
gesproken over de maatregelen rond het voorkomen van de verspreiding van het
Coronavirus en de kerkdiensten. Na goed overleg hebben we besloten om, samen
met de wijkgemeente Centrum-West, tot 1 september de opnamen van de vieringen
voort te zetten. Wanneer alles goed blijft gaan zullen we vanaf 1 september weer
kerkdiensten gaan houden met bezoek van gemeenteleden. Hoe dat precies zal
gaan, wordt momenteel uitgewerkt. Ook de andere activiteiten van de wijkgemeente
zullen nog even moeten wachten. Wel wordt nu gekeken of het mogelijk is om de
kerk één of twee momenten in de week open te stellen voor het aansteken van een
kaarsje en een kort gesprekje met één van de vrijwilligers. Zodra hierover meer
bekend is, zullen wij dit bekend maken.
Wat ik zeker nog wil noemen is, dat sinds de kerk gesloten is, de kindernevendienst
iedere zondag om 10.30 uur bij elkaar komt via Zoom. We gaan kijken of we iets
hiervan kunnen laten zien in een opname van één van de komende vieringen.
Voor komende zondag zal de viering worden opgenomen in het Kerkcentrum Holy.
Voorganger is dan Arianne Lodder. De link naar de viering zal a.s. zaterdag weer
worden gepubliceerd op onze website www.pknvlaardingenholy.nl. Ik wens u alvast
een fijne viering toe.
André Betsema
Overleden
Op 14 juni is overleden Dirk Verhoev, hij woonde sinds vorig jaar april in Vaartland
en werd 88 jaar. Vrij plotseling bleek hij ernstig ziek te zijn en was hij zomaar in de
laatste levensfase beland. Na een ziekenhuisbezoek kwam hij in hospice De Roos in
Schiedam terecht, een afdeling van Drie Maasstede. Volgende week wordt op deze
plek uitgebreider stilgestaan bij zijn overlijden.
Petra Nijboer

