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Aanstaande zondag zal Mw. Ds. Marjolein den Dulk bij ons voorgaan. Zij is 
emeritus-predikant en heeft één van de wijken in Den Haag als laatste standplaats 
gehad. U kunt deze viering live meekijken via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen 
of bijwonen in het Kerkcentrum. Hiervoor zijn 30 plaatsen beschikbaar. U kunt zich 
opgeven via de link op de website: www.pknvlaardingenholy.nl of door te bellen met 
Mw. Corrie van Dorp, tel. 010-4740266. U krijgt dan nog een berichtje of u de viering 
kunt bijwonen. Ik wens u alvast een fijne viering toe. 
André Betsema 
 
Stagiaire 
Hieronder kunt u kennis maken met onze stagiaire Geert. Geert is net begonnen met 
zijn stage bij ons in de gemeente. Ik hoop hem de komende tijd (tot begin juni) te 
begeleiden bij zijn zoektocht in onze wijk. Natuurlijk geldt ook voor stages dat alles 
anders gaat dan anders, maar hij heeft er veel zin in en ik vind het erg leuk om weer 
eens een stagiaire wegwijs te maken. Geert, succes met je ontdekkingstocht! 
Petra Nijboer  
 
Even voorstellen… 
Hallo allemaal, ik wil me graag even voorstellen.  
Mijn naam is Geert Marsman, ik ben 18 jaar en ben nu eerste jaars HBO theologie 
student op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ik woon in Vlaardingen bij mijn 
ouders en drie zussen. Voor het komende jaar ga ik stage lopen in de wijkgemeente 
Holy, onder begeleiding van Petra Nijboer. In deze stage wil ik vooral ontdekken wat 
er zich allemaal afspeelt op het kerkelijk erf; wie er werken, wat er gebeurt, hoe het 
geregeld is, wat de gemeente betekent voor haar leden, etc. Dat is best lastig nu in 
corona tijd, maar u zult me waarschijnlijk wel zien bij verschillende activiteiten of 
vergaderingen die nog wel doorgaan. Ik hoop u komende maanden te ontmoeten. 
Geert Marsman 
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