KOPIJ ONDERWEG – 5 oktober 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Maatregelen aangescherpt. Op het moment dat ik de kopij voor deze Onderweg
aan het verzamelen , kwam het bericht dat de overheid de kerken dringend verzoekt
om in de maand oktober het maximum aantal bezoekers op 30 personen (excl.
medewerkers) te stellen en geen gemeentezang toe te staan. Online vieringen
hebben de voorkeur en bij het verplaatsen wordt geadviseerd mondkapjes te dragen.
Dit alles om het toenemende aantal besmettingen een halt toe te roepen. Wij zullen
ons hier dan natuurlijk ook aanhouden. Dat betekent dat aanstaande zondag
maximaal 30 personen de viering in het Kerkcentrum kunnen bijwonen. U kunt zich
hiervoor opgeven via link op de website www.pknvlaardingenholy.nl of door een
telefoontje naar Mw. Corrie van Dorp: 010-4740266.
Ook de link naar de livestream en de Orde van Dienst kunt u vinden op de website.
André Betsema
Zondag 11 oktober stond eigenlijk Mw. Ds. Els de Bijll Nachenius op het rooster,
maar zij heeft deze dienst wegens omstandigheden terug moeten geven. Vandaar
dat ik inspring en voor zal gaan. Op het rooster staan Jesaja 25: 1-9 en Matteüs 22:
1-14. In Jesaja wordt gesproken op een feestmaal en in Matteüs lezen we de
gelijkenis over de koning die een bruiloftsfeest geeft. Klinkt feestelijk…maar het is
niet de gemakkelijkste gelijkenis en ook niet bepaald met een happy end. Vaak is
deze gelijkenis uitgelegd als : ‘Velen zijn geroepen , maar weinigen uitverkoren…’die
kant ga ik in elk geval níet op. Wel is duidelijk dat een feest zonder gasten geen feest
is. Ik hoop u zondag meer te kunnen vertellen. De joden vieren deze zondag Simchat
Tora (de Vreugde der Wet) en ook daar zal iets van doorklinken.
Elders leest u weer hoe en bij wie u zich kunt opgeven als u de dienst bij wilt wonen.
Petra Nijboer
11+
Op 6 september heeft de 11+ groep bezoek gehad van Nelleke van der Luit in het
kader van de Vredesweek. Ze heeft ons het verhaal van de kraanvogel verteld.
Daarna hebben we kraanvogels geprobeerd te vouwen. Dat viel nog niet mee, maar
m.b.v. een filmpje op Youtube kwamen we er toch redelijk uit.
Een week later was de startbijeenkomst van het seizoen samen met de jeugdgroep
van Ambacht-Oost. Sinds de Coronatijd was het de eerste keer dat we weer met
beide groepen bij elkaar kwamen. We hebben gebarbecued bij de Bethelkerk en het
was erg fijn om te zien dat er weer zoveel jongeren bij waren.
Zondag 4 oktober waren we met een klein groepje 11+ in KCH. We hebben toen
gesproken over respect en je veilig of niet veilig voelen.
Helaas kan Peter Schlebaum er voorlopig niet bij zijn, omdat hij vanwege Corona
geen enkel risico kan en wil nemen. Maar de 11+ groep blijft wel bij elkaar komen en
met elkaar bekijken we op welke manier en op welke plek.
Connie Koole
Sam’s Kledingactie zamelt herdraagbare kleding en schoenen en in beperkte mate
huishoudtextiel in. Je kunt herdraagbare kleding en schoenen inleveren tijdens de
Kledingactie in oktober 2020. De ingezamelde kleding wordt verzameld in ons
centrale magazijn in Leek. Vervolgens wordt het verkocht aan sorteerbedrijven. Deze
sorteren de kleding op soort, maat en kwaliteit. De herdraagbare kleding wordt
getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en
Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt op

tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen
toegankelijk.
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot
poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten
van Cordaid Mensen in Nood.
Zaterdag 17 oktober kunt u tussen 10.00 uur – 12.00 uur uw kleding inleveren bij
de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen.
Dank voor uw bijdrage!
Bloemengroet
Hierbij willen wij onze dank uitspreken voor de mooie bloemengroet met kaart die wij
afgelopen zondag vanuit de kerk mochten ontvangen. We zijn dankbaar dat jullie aan
ons denken.
Aart en Jopie de Bruijn
Bedankt!
Ik ben de Heer dankbaar dat ik inmiddels weer mocht opknappen van mijn ziek zijn.
Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken aan iedereen die aan mij gedacht heeft tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en in Frankenland. Ik mocht veel bezoek, kaartjes
bloemen en telefoontjes ontvangen. Wanneer ik weer helemaal fit ben en het weer
enigszins kan, dan hoop ik jullie weer te ontmoeten in het Kerkcentrum
Teunie Bruning
Gift
Ds. Hans Mast mocht tijdens zijn bezoekwerk nog een gift ontvangen van € 50 met
bestemming ‘Kerk’. De gever danken wij van harte!
André Betsema
In Memoriam
Op 24 september is overleden Henk Kool in de leeftijd van 75 jaar. Henk woonde
samen met Inge hier in de wijk. Enkele maanden geleden kreeg Henk een
verpletterde diagnose te horen en was het leven niet meer in te vullen als hij graag,
samen met Inge, gezien had. Na een kort verblijf in het Zonnehuis heeft Henk de
laatste dagen mogen verblijven onder de goede zorgen van de mensen van de
Hospice De Margriet. Op donderdag 1 oktober hebben wij in liefde afscheid van Henk
genomen. In de aula van begraafplaats Holy klonken mooie liederen en woorden.
Henk wilde de woorden uit Romeinen 12 vers 2 meegeven aan de mensen bij zijn
afscheidsdienst. Daarin staat: “Doe niet zoals de mensen die er maar op los leven
maar leef bewust. Heb lief, kijk naar de ander om, respecteer elkaar. Daar zijn we
allemaal blij mee en God is daar zeker blij mee.”
Waar Henk zelf heel veel houvast aan heeft gehad de laatste dagen was de tekst: “je
hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar gewoon je hand in die van
onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn, al is er zorg of pijn. De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en Hij
blijft, als jij je ogen sluit”.
In dit vertrouwen mochten we Henk naar zijn laatste rustplaats brengen. Zo mochten
Inge, de kinderen en kleinkinderen Henk loslaten. We hopen en bidden dat er voor
hen troost mag klinken uit deze woorden en dat het hen kracht mag geven om
zonder Henk verder te gaan.
Loes Hössen

