KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Komende zondag zal Ds. Jan Bos uit Heemstede bij ons voorgaan. De dienst is weer
live te volgen via ons YouTube kanaal. De link hiernaar toe vindt u op onze website:
www.pknvlaardingenholy.nl. Het is mogelijk voor 30 gemeenteleden de kerkdienst
mee te maken in het Kerkcentrum Holy. Hiervoor kunt u zich opgeven via de link op
onze website of door te bellen met Mw. Corrie van Dorp, tel 010-4740266. U hoort dan
nog of u de viering inderdaad kunt bijwonen.
André Betsema
Adventsproject Kindernevendienst
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de adventstijd
met de kinderen na. Elke week zullen de kinderen de “Adventsbode” thuis bezorgd
krijgen . Zo leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus.
Op de tweede adventszondag zien we op de voorpagina van de Adventsbode een
afbeelding van een meisje. Wat zou ze aan het vertellen zijn en wat vinden de mensen
in het publiek van haar verhaal? Het thema van deze zondag is: Wie ben jij dan wel?
(Johannes 1:19-28). Tijdens de kindernevendienst vertellen we deze zondag het
verhaal over Johannes de Doper. Hij doet heel bijzondere dingen. We hopen jullie
allemaal weer online te zien!
Het kindernevendienstteam
Felicitaties
Op 14 december hopen Aart en Jopie de Bruijn 60 jaar getrouwd te zijn. Langs deze
weg feliciteren wij hen van harte met dit huwelijksjubileum. Stuurt u hen een kaartje?
Frieslandlaan 100, 3137 GJ, Vlaardingen.
André Betsema
Oud Papier Actie
Op zaterdag 5 december staan de containers op de stoep van het Kerkcentrum Holy.
Daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur uw oud papier (zonder plastic) en karton
(gescheiden) weer bij ons kwijt. We houden nog steeds 1,5 meter afstand!!
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
Denkt u ook aan de looproute om de containers heen? Onze medewerkers lopen op
het kerkplein en helpen u graag bij het lossen van uw auto of fiets.
De papierprijs (€ 31,76/ton) blijft nog steeds érg laag, dus hebben wij véél kilo’s
nodig om de goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij
helpen? Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de
afvalbak. De hoeveelheid loopt langzaam terug, zo ook helaas de opbrengst.
Opbrengst: oktober: 3.220 kg - € 102,27
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en tot zaterdag 5 december, namens de OPA’s:
Harm, Henk, Jan en Ruud
In memoriam
Op dinsdag 24 november overleed op 93-jarige leeftijd, Kor van Roon. Kor heeft
sinds 1968 in onze wijk gewoond, eerst in de Gruttostraat, sinds 1995 aan de
Dillenburgsingel en vanaf afgelopen zomer in de residence in Vaartland, of zoals hij
het noemde: in zijn Penthouse. Kor was getrouwd met Rita van Roon- Ranshuijsen. Zij
overleed in 2014. Samen hadden zij vier kinderen. Ze vormden een hecht gezin. Er
volgden kleinkinderen en achterkleinkinderen. Kor was trots op zijn gezin. Het was een

echte familieman, maar ook buiten zijn gezin toonde hij interesse voor anderen, zowel
binnen als buiten de familie. Kenmerkend voor Kor is de belronde die hij startte aan
het begin van de Coronatijd. ‘Ik ben begonnen alle vrijgezellen te bellen’. Daarmee
bedoelde hij: alleenstaanden zoals hij. Veel mensen die reageerden op het bericht van
zijn overlijden meldden inderdaad dat zij door hem waren gebeld. Kor en Rita
bezochten aanvankelijk de kerkdiensten in het Kerkcentrum. Dat stopte na verloop van
tijd. Na het overlijden van Rita bezocht Kor bijna wekelijks de diensten in het
Zonnehuis. Daar kwam hij veel oude bekenden tegen en legde hij ook weer nieuwe
contacten. Zo nu en dan bezocht hij ook het Kerkcentrum. De laatste dienst was de
intrede van Hugo Habekotté.
Het afscheid en de crematie hebben afgelopen dinsdag plaatsgevonden in
rouwcentrum Beukenhof.
Pieter Wapenaar

