KOPIJ ONDERWEG – 6 JULI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Deze Onderweg is voor maar liefst 4 weken! Dit natuurlijk omdat de zomervakantie
begint. Zomervakantie…. Het voelt allemaal anders dan andere jaren, maar het is
toch echt zomer geworden! Afgelopen zondag konden we kijken naar de Goede
Reisdienst, waarin we de Kindernevendienst en 11+groep afsluiten voor de vakantie.
Het is een erg leuke viering geworden, waarin we ook de kinderen weer eens konden
zien!
De komende vier weken zijn de diensten als volgt vastgelegd: 12 juli: Ds. Nico Paap
vanuit de Rehobothkerk, 19 juli: Ds. Nico Paap vanuit het Kerkcentrum, 26 juli: Ds.
Hans Buurmeester vanuit de Rehobothkerk en 2 augustus: Dhr. Co Elshout uit
Rotterdam. Alle vieringen worden opgenomen en zijn te zien op Youtube via
www.pknvlaardingenholy.nl en www.centrumwest.nl
Vanavond komt de Kerkenraad weer bij elkaar om te overleggen hoe we weer
kunnen beginnen met het houden van kerkdiensten in het Kerkcentrum. Ook andere
activiteiten zullen weer worden opgestart wanneer we dat verantwoord vinden. Ik
hoop dat we in een volgend bericht u kunnen melden dat de kerk weer open is.
Houdt u in ieder geval de berichten op de website on de gaten!
Mocht u deze periode toch nog met vakantie kunnen gaan, dan wens ik u allen een
goede reis toe en vooral veel plezier, rust en ontspanning. Wanneer u thuis blijft,
wens ik ook u een mooie zomerse periode toe. Denkt u ook nog aan de mensen die
alleen zijn en die een kaartje, telefoontje of een ander berichtje of blijk van aandacht
echt nodig hebben? Omzien naar elkaar deden we de afgelopen periode natuurlijk al,
maar ook in de zomer, wanneer buren of kinderen met vakantie zijn, blijft dit echt
nodig! Alle goeds!
André Betsema
Oud Papier Actie
Ondanks de vakantie staan de containers op zaterdag 1 augustus gewoon weer op
de stoep bij het Kerkcentrum Holy voor uw oud papier en karton. Op de gebruikelijke
tijd tussen 9:00 en 11:30 uur zijn wij aanwezig. En nog steeds de maatregelen in acht
nemend, houden we 1,5 mtr. afstand!! Vóór de opening v/d. containers zijn tafels
geplaats waar u uw papier (zonder plastic) en karton (gescheiden van papier) kunt
aanbieden. Wilt u zo veel mogelijk v/d. looprichting, van náár de kerk lopend linksom
om de containers heen, gebruik maken. Onze medewerkers lopen op het kerkplein
en helpen u desgewenst om uw auto leeg te halen.
De gewichten en prijzen van de maanden juni en juli zijn nog niet bekend, dus houdt
u die van ons tegoed. Voor alsnog hartelijk dank voor al uw oud papier.
Graag tot ziens op zaterdag 1 augustus, namens de OPA’s:
Harm, Henk, Jan en Ruud

