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Aanstaande zondag zal Dhr. Paul Koster uit Delft onze voorganger zijn. Paul is 

inmiddels geen onbekende meer voor ons. Hij ging al vaker voor. Wanneer u de 

viering wilt meemaken in het Kerkcentrum, dan kunt u tot a.s. zaterdag, 16:00 uur 

een plaatsje reserveren via de link op onze website. Ook is het mogelijk om even te 

bellen met Corrie van Dorp, tel. 010-4740266. Er kunnen maximaal 30 personen 

aanwezig zijn (naast ‘personeel’). U krijgt daarom nog een bevestiging of u aanwezig 

kunt zijn. En natuurlijk kunt u de viering ook weer volgen via de livestream of later via 

de opname op Youtube. De link hiervoor staat ook op de website van de 

wijkgemeente. 

 

Kerkenraadsvergadering 

Op maandag 5 oktober was er weer een kerkenraadsvergadering. De eerste keer 

onder leiding van de nieuwe voorzitter Gert-Jan. En ook de eerste keer voor onze 

nieuwe wijkpredikant.  

 

Vanzelfsprekend keken we met elkaar naar de vieringen en de maatregelen die 

gelden ter voorkoming van verspreiding van Covid-19 (Coronavirus). Helaas moeten 

we nu terug naar maximaal 30 bezoekers tijdens de vieringen. Hier en daar kunnen 

we nog wat zaken verbeteren, maar over het geheel genomen verlopen de vieringen 

prima. Wél vragen we bezoekers nu dringend om bij binnenkomst en verlaten van de 

kerk een mondkapje te dragen. Wanneer u op de door de gastheren of -vrouwen 

aangewezen plek zit, kunt u dit weer afdoen. 

 

Ook de ‘livestream’-uitzendingen verlopen prima. We proberen het geluid nog wat te 

verbeteren en het beeld is nu iets ‘opgeschoven’ zodat ook de Paaskaars en de 

Gedachtenishoek zichtbaar zijn.  

 

We hebben even van gedachten gewisseld over de vormgeving van de viering op de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag). Het is niet mogelijk om 

deze dienst, zoals gebruikelijk, met alle nabestaanden van overleden gemeenteleden 

te organiseren, maar we gaan kijken naar mogelijke alternatieven. Hierover hoort u 

later meer. 

 

Hierna deden we ‘een rondje’ langs de diverse taakgroepen.  

Aandacht vraagt de bezetting van een aantal wijken door sectievoorzitters. Voor een 

aantal wijken zijn deze vacant. We proberen mensen te benaderen die deze taak op 

zich willen nemen. Ook zal er weer een ‘flyer’ komen met daarop alle 

contactgegevens van het pastoraal team. Deze zal worden verspreid via de wijkbrief 

en kunt u dan bewaren voor wanneer u iemand van het pastoraat wilt spreken. 

 

De kindernevendienst wordt voorlopig nog online gedaan en de 

jongerengesprekskring wordt binnenkort weer opgestart. 

 



Voor de Oud Papier Actie zoeken we naar een nieuwe bestemming van de 

opbrengst (zie ook het stukje hieronder), gedacht wordt aan mogelijk lokale 

activiteiten. 

 

Tenslotte is te melden dat er ideeën zijn om studeerplekken in het Kerkcentrum aan 

te bieden voor jongeren waarbij de thuissituatie te weinig rust bied om goed te 

kunnen leren. Dit idee wordt nog verder uitgewerkt. 

 

Mocht u vragen hebben over hier genoemde punten of andere zaken onder de 

aandacht willen brengen van de Kerkenraad, dan kunt u altijd contact met mij 

opnemen via scriba@pknvlaardingenholy.nl 

André Betsema 

 

Oud Papier Actie (OPA) 

OPA werkt voor een goed doel. De goede doelen waar we oud papier en karton voor 

ophalen worden natuurlijk ook door u aangedragen. 

Dat kan een goed doel zijn in het buitenland, maar het kan ook voor een doel in 

Vlaardingen zijn zoals onze kerk of voor een doel in de wijk Holy zijn. 

Laat uw goede doel weten aan de kerkenraad. Dat kan bij Gabriëlle Wijnstok 

(Ouderling-Kerkrentmeester) en André Betsema (Scriba). 

Hartelijk dank namens de OPA’s: 

Harm, Henk, Jan en Ruud 
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