
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 23 MEI 2022 - WIJKBERICHTEN HOLY 

 

Deze Onderweg is voor 3 weken omdat we over 2 weken Pinksteren mogen vieren. 

Komende zondag zal Ds. Casper van Dorp uit Laren bij ons voorgaan. Op Pinksteren 

is er weer een gezamenlijke viering in de Grote Kerk. Elders in deze Onderweg kunt 

u er vast meer over lezen. Op 12 juni zal onze wijkpredikant, Ds. Hugo Habekotté 

weer onze voorganger zijn. Aanvang van de vieringen is om 10:00 uur. De vieringen 

in het Kerkcentrum zijn ook te volgen via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. Of 

en hoe de viering in de Grote Kerk wordt uitgezonden is mij niet bekend.  

Ik wens u alvast goede vieringen toe. 

 

Rollators 

We mogen ons gelukkig prijzen dat er nog veel wijkbewoners de weg naar de kerk 

weten te vinden. Zeker ook de mensen die wat minder ter been zijn. Vaak gebruikt u 

dan een rollator als hulpmiddel om u stabiel te kunnen voortbewegen. Echter is het 

aantal  rollators nu zo toegenomen, dat het vanwege brandweervoorschriften niet 

meer verantwoord is de rollators in de looppaden van de kerkruimte te zetten. 

Daarom zijn er nu speciale zitplaatsen voor mensen met een rollator. Hierbij is de 

stoel ervoor weggehaald om de rollator neer te kunnen zetten. Komt u altijd samen of 

zit u graag naast een vertrouwd iemand? Dan mag die persoon natuurlijk ook naast u 

gaan zitten. 

Dus komt u ’s zondags naar de kerk en heeft u uw rollator bij u? Wilt u dan alstublieft 

op de aangegeven plek plaatsnemen? De koster zal u daarbij begeleiden. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Oud Papier Actie (OPA) 

Op zaterdag 4 juni staan de containers weer op de stoep voor het 

Kerkcentrum Holy en daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier 

(zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. 

Vóór de containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt  afgeven. 

Daar de papierprijs nog steeds zeer hoog is (€ 127,50/ton) kunnen wij véél kilo’s 

goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 

Opbrengst: april: 3.000 kg - € 382,50 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 4 juni, 

namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 

 

Rommelmarkt 

Kom op 11 juni naar de rommelmarkt in het Kerkcentrum! We zijn er van 11.00 uur 

tot 14.30 uur. Kom gewoon even binnenlopen. Misschien is er iets voor u bij. Het 

goede doel waar de opbrengst voor is kunt u zelf mee bepalen.  

We kunnen nog goed verkoopbare spullen gebruiken. Neem gerust even contact met 

ons op als u vragen heeft. Loes Hössen, 06 4977 2580, loes.hossen@gmail.com 
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