
Wijkberichten 1 oktober 2018

Eredienst:
Aanstaande zondagmorgen zal bij ons voorgaan ds. R. Wattel uit Hoofddorp. Eerder was hij 
ook al eens gastvoorganger bij ons. Voor mij persoonlijk erg leuk, want hij was mijn collega 
in de drie jaar dat ik als kerkelijk jeugdwerker verbonden was aan de Protestantse Gemeente 
Hoofddorp. Ik bewaar goede herinneringen aan mijn tijd daar en als oud-collega’s verloren 
we elkaar nooit uit het oog. 
Een goede en gezegende dienst gewenst.

Afscheid Erwin de Fouw
Afgelopen zondag nam de wijkgemeente Holy afscheid van haar wijkpredikant en nam Erwin 
de Fouw afscheid van de wijkgemeente waar hij 2,5 jaar diende.
Het werd een mooie en waardvolle dienst. Voor de wijkgemeente breekt een lastige tijd aan, 
voor mij persoonlijk is het een verlies, omdat Erwin voor Arianne en mij zo’n fije collega 
was. Hij zal gemist worden! Vanaf deze plek wensen we de gemeente al het goede en veel 
wijsheid toe en Erwin en zijn partner Ton vrede en alle goeds. Dat Erwin op zijn nieuwe 
werkplek als geestelijk verzorger zijn weg mag vinden.

Petra Nijboer 

Wij gedenken Lucy van den Berg- Sluijter  (80 jaar,  Roemer Visscherstraat 406, overleden
op 23 september). Geboren en opgegroeid in een gezin met vier kinderen  werd ze 
onderwijzeres. Al jong bleek Piet de liefde van haar leven en ze kregen twee zoons. 
Liefdevol, warm, betrokken en zorgzaam was ze als partner, als moeder en oma. Drijvende 
kracht in het gezin, actief, ondernemend, serieus en intelligent, geëmancipeerd, 
maatschappelijke betrokken, open-minded. Haar geloof en de kerk waren zeer waardevol voor
haarzelf, maar ze probeerde haar geloof te vertalen naar het leven van alledag. Ze was een 
sociaal bewogen mens en dat kwam op allerlei manieren tot uiting: van actief meedoen in de 
vredesbeweging tot individueel taalles geven en haar trouw in vriendschappen. Natuurlijk 
kende ze haar onzekerheden en tekortkomingen, maar ze was iemand die haar hart opende  
voor anderen, bijvoorbeeld voor pleegdochter Larisa. Ze was een vrouw van inhoud en 
spiritualiteit. Ook hield ze van mooie verhalen, teksten en gedichten. Ze kende een groot 
vertrouwen en hield dat altijd vast, ook in de laatste weken toen ze wist dat ze het leven hier 
en haar dierbaren los moest laten. Na het overlijden van Piet twee jaar geleden, probeerde ze-
ondanks het enorme gemis- door te gaan, totdat er een omslag kwam in haar eigen 
gezondheid. Er volgde een weg van vallen en opstaan, van heel veel tegenslag en af en toe een
meevaller. Ze was dankbaar voor alle liefde en aandacht en bleef zichzelf tot het laatst. Ze zal 
gemist worden door velen, ook bij ons, in de gemeente, maar het meest door haar kinderen en 
kleinkinderen. Op 29 september namen we afscheid in de Rehobothkerk, Daarna is ze 
begraven op Holy. We denken aan wie zonder haar verder moeten. Dat ze zich gedragen 
mogen weten door de Eeuwige, door mensen en de rijke herinneringen.

Petra Nijboer  

Vrijwilligersmiddag:
Alvast even een vooraankondiging. We hopen weer een gezellig samenzijn
te organiseren voor al onze vrijwilligers. En dat zijn er binnen onze wijk velen.
En deze gemeenteleden doen dit vrijwilligers werk ook al jaren.



U ontvangt binnenkort een uitnodiging hiervoor maar ik geef nu alvast de datum door: 
zaterdag 10 november vanaf 4 uur.
Verdere informatie naast de uitnodiging komt nog maar zet deze datum dus maar in uw 
agenda!!!

Lenie de Boer-Keijzer

Verantwoording ontvangen bedragen voor de wijkkas september 
In de maand september werden de volgende bedragen ontvangen.
De opbrengst van de offerblokken in de maand september bedroeg € 23,40.
Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 10.
Via Joop Immerzeel werd een gift van € 10 ontvangen. Via John de Ridder werd een gift 
ontvangen van € 48 in de vorm van collectebonnen.
De opbrengst van het oud papier in de maanden april, juli en augustus bedroegen 
respectievelijk € 88,29 (2,78 ton), 97,30 (2,78 ton) en € 72 (1,92 ton). Ja, u leest het goed ook 
de maand april is eindelijk opgelost. 
Alle gevers en medewerkers van het oud papier hartelijk bedankt.

Een hartelijke groet,
 
Paul Faas
Wijkpenningmeester
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