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Zondag 5 juli is de Goede Reisdienst waarin Peter Jan Kik, de jeugdwerker van de 
Protestantse Gemeente Vlaardingen, zal voorgaan. Het is een bijzondere viering 
waarin de oudste kinderen van de kindernevendienst de overstap maken naar de 
11+ groep, omdat zij ook overstappen van de basisschool naar het middelbaar 
onderwijs. Maar het is ook een van de laatste vieringen voor de zomervakantie, 
waarin we elkaar allemaal een goede reis wensen. Dit jaar ziet het er (uiteraard) 
allemaal iets anders uit. De overstap van Laura en Lucas, van de kindernevendienst 
naar 11+, hopen we te kunnen vieren in september. Voor nu zal Peter Jan in de 
viering van a.s. zondag ons allemaal een goede reis wensen, maar is er speciaal 
aandacht voor alle kinderen.  
De opname van de viering kunt u vanaf zondag vinden op 
www.pknvlaardingenholy.nl en www.centrumwest.nl. 
 
De komende Onderweg is een nummer voor maar liefst 4 weken. Mocht u kopij 
hebben voor de periode tot en met 2 augustus, dan kunt u die tot volgende week 
maandag 16:00 uur aanleveren via onderwegholy@gmail.com 
 
Oud Papier Actie: 
Op zaterdag 4 juli staan de containers voor uw oud papier en karton wéér op de 
stoep voor het Kerkcentrum Holy. Nog steeds de maatregelen in acht nemend, 
houden we 1,5 mtr. afstand!! 
Vóór de opening v/d. containers zullen tafels worden geplaats waar u uw papier 
(zonder plastic) en karton (gescheiden van papier) kunt aanbieden. 
Onze medewerkers zullen op het kerkplein lopen en desgewenst helpen om uw auto 
leeg te halen. Na 3 maanden hadden wij een volle karton container en een 3/4 volle 
papier container. Allen hartelijk dank daarvoor. Het gewicht en de prijs houdt u nog te 
goed van ons. Komt u zo veel mogelijk gespreid over de ochtend? 
Wij zijn al om 8:00 uur aanwezig en blijven tot 11:30 uur. 
Graag tot ziens op zaterdag 4 juli, namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Helaas was er weinig kopij deze keer. Misschien ook wel goed! Er zijn namelijk geen 
‘In Memoriam’-berichten te vermelden. Neemt niet weg dat we blij zijn met de diverse 
initiatieven om contact met elkaar te houden. Aanstaande maandag komt de 
kerkenraad nog een keer bij elkaar om te kijken hoe we voorzichtig weer wat zaken 
kunnen gaan opstarten. Er is een gebruiksplan opgesteld voor activiteiten in het 
Kerkcentrum. Hierin staan de richtlijnen die we in acht nemen wanneer er een 
activiteit in het Kerkcentrum wordt georganiseerd.  
De maatregelen vanuit de overheid geven ook wat meer ruimte om activiteiten op te 
starten. We gaan het zien en blijven voorzichtig. In ieder geval wil ik u een goede 
week toewensen. Een hartelijke groet, 
André Betsema 
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