Kopij Onderweg 4 april 2016 Wijkberichten Holy
Aanstaande zondag, 10 april, lezen wij Jeremia 32: 36-41, waarin Jeremia de
zegen en de trouw van de Eeuwige over Jeruzalem verkondigt. De Evangelielezing is
Lucas 24: 35-48, met daarin het verhaal dat dat Jezus verschijnt aan zijn leerlingen.
‘Vrede zij met jullie’ zijn de eerste woorden die hij spreekt. Hij neemt hun angst weg
en vooral maakt hij hen ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. De
leerlingen moeten aan het werk. Voordat ze dat kunnen moet Jezus hen nog iets
meegeven. Een lastig te begrijpen verhaal dit. Wat is daar precies gebeurd? Wat
heeft Lucas ermee willen vertellen? Welke betekenis kan het voor ons hebben?
Zondag hoop ik mijn gedachten hierover met u te delen en gelooft u me maar als ik
zeg dat ik daar bij het schrijven van dit stukje echt nog niet klaar mee was.
Petra Nijboer
In Het Zonnehuis zal Dhr. A. de Bruijn voorgaan.
Aanvang van die dienst is om 10:15 uur.
Terugblik op Pasen
Na een ingetogen en vrij klassieke Goede Week, met daarin een bijzondere viering
van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, een verstilde dienst op Goede Vrijdag
en een prachtige paaswake, was er op paasochtend een feestelijke paasviering,
waaraan medewerking werd verleend door de band Kaya en organist Piet George
Klootwijk. Ook Jaap van Toor verleende zijn medewerking, door de kinderen te
ondersteunen bij het lied: 'De Heer is waarlijk opgestaan'. De bijdragen van Kaya
waren afgestemd op Pasen. Zo werd het lied 'Ken je mij' van Huub Oosterhuis,
gezongen, dat we vooral kennen in de uitvoering door zijn dochter Trijntje. Maar ook
luisterden we naar de eigen tekst en compositie 'Rol die steen weg', waarin de
bevrijdende boodschap van Pasen duidelijk doorklonk. Het was een dienst voor jong
en oud en de kinderen gingen daarom niet naar de kindernevendienst en bleven in
de kerkzaal. Ze hadden thuis papieren paaseieren versierd met daarop hun
antwoorden op de vraag: 'Waar word jij blij van'? Deze hingen zij in een voor dit doel
op het liturgisch centrum geplaatste boom. Daarna was er voor iedereen gelegenheid
om een kaarsje aan te steken en een voorbede-intentie uit te spreken. Er werd door
heel wat mensen gebruik van gemaakt. Het was een bijzondere viering, die door
velen werd gewaardeerd vanwege de combinatie van klassieke paasliederen uit het
liedboek en hedendaagse popmuziek.
Vooruitblik
Op de derde zondag van Pasen, 10 april, zal Petra Nijboer voorgaan en de week
erna, op de vierde zondag van Pasen, Erwin de Fouw. Op die zeventiende april zal
het Pauluskoor - vernoemd naar de musical 'Paulus' die het eerder ten gehore
bracht- een inbreng hebben in de eredienst, waarbij het een voorproefje geeft van
de musical 'Maria', die nu in voorbereiding is. Daarom zal in deze viering ook
bijzondere aandacht zijn voor de gestalte van Maria, de moeder van Jezus.
We hopen u tijdens deze diensten te begroeten.
Ds. Erwin de Fouw
70 + groep

De 70+ groep komt weer bij elkaar op woensdagmiddag 13 april, van 15.00 uur tot
16.30 uur in Kerkcentrum Holy. Het thema wordt ons aangereikt door de Open Deur:
Simon Petrus, de leerling van Jezus die zowel haantje de voorste was als iemand die
de haan hoorde kraaien na drie keer ontkend te hebben dat hij ook bij Jezus hoorde.
Een intrigerende figuur, over wie we elkaar vast wel het een en ander te zeggen
hebben. De bijeenkomst in mei is op 11 mei, op dezelfde tijd en plaats. Dan wil ik
graag met u in gesprek over de beleving van het avondmaal, naar aanleiding van het
blad 'Oecumene' van de Raad van Kerken.
Erwin de Fouw
Bustocht
Dit jaar organiseert de Diaconie van Wijkgemeente Holy de jaarlijkse bustocht op
woensdag 11 mei 2016.
De bustocht is voor iedereen, die hiervoor belangstelling heeft (dus niet aan leeftijd
of wijkgemeente gebonden). Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
Om 09.30 uur vertrekken we vanaf het Kerkcentrum Holy richting Ameide. In het
Wapen van Ameide staat de koffie met gebak klaar. Na de koffie volgt er een
prachtige show van water, licht en muziek. Het Wapen van Ameide is het enige
restaurant in Nederland met een waterorgel.
Na een heerlijke koffietafel vertrekken we richting Heukelum, naar de Brouwerij ’t
Kuipertje. Daar krijgt u een rondleiding en kunt u drie biertjes (met hapjes) proeven.
Fris, koffie of thee kan uiteraard ook.
Om ongeveer 17.00 uur zijn we terug in Vlaardingen. Wij willen er met elkaar een
gezellige dag van maken.
De kosten zijn € 42,00 p.p.
U kunt zich opgeven vóór 8 mei 2015 bij:
- Jet Zevenbergen, tel. 010-4751225, e-mail: jet.zevenbergen@kpnmail.nl of
- Wil Baris, tel 010-4744811, e-mail: w.baris43@gmail.com.
Nadat u zich heeft opgegeven, kunt u betalen bij de bus of bij de penningmeester
van de Wijkdiaconie Holy via bankrekeningnummer NL30 INGB 0004 4285 00, onder
vermelding van "bustocht".
Diaconie van Wijkgemeente Holy
Bedankt!
Langs deze weg wil ik graag een ieder die mij in de afgelopen maanden een hart
onder de riem heeft gestoken door het sturen van een kaartje, een telefoontje, een
emailtje of anderszins, bedanken. Het is voor mij een moeilijke tijd geweest na drie
zware operaties en dertig bestralingen vanwege een tumor in mijn mond die moest
worden verwijderd.
Het doet een mens goed om te mogen ervaren dat er zo veel mensen belangstelling
en medeleven tonen met jouw wel en wee. Dit vind ik nu de kracht van de gemeente!
Het gaat met mij gelukkig weer de goede kant op. Ik ben aan het revalideren om
weer wat op krachten te komen en het spreken, dat nog een beetje moeizaam gaat,
te verbeteren. Ik wens ook u allen het goede en Gods zegen toe.
Een hartelijke groet,
Ds. Hans Buurmeester

In memoriam
Op 24 maart jl is op 84 jarige leeftijd overleden Marrigje Broek-Boot, voor een ieder
Marrie. Zij woonde met haar man Paul aan de Kraanvogellaan. De laatste maanden
verbleef Marrie op de verpleegafdeling Adriaan Pauw van Het Zonnehuis. Haar
gezondheid ging achteruit maar het overlijden kwam heel onverwacht. Marrie heeft
altijd vol in het leven gestaan, genoot van mensen om zich heen. Was er altijd vol
liefde voor haar man en kinderen. Zo was zij vele jaren actief lid van de Christelijke
vrouwengroep “Passage”. Ook in de laatste jaren, waarin haar geestelijke
gezondheid minder werd bleef zij een opgewekte, vrolijke en liefdevolle vrouw en
moeder. Marrie was een zeer geliefde vrouw. Zij was een vrouw die leefde naar het
voorbeeld zoals Jezus ons voorgedaan heeft. Voor iedereen had zij een vriendelijk
woord. Marrie was een gelovige vrouw. Zij was er van overtuigd dat de liefde die zij in
zich had van boven kwam, van God, onze Hemelse Vader.
Tijdens de uitvaartdienst hebben we de tekst gelezen vanuit haar Belijdenisdienst,
Hebreeën 12 vers 1. In deze tekst gaat het over de hardloopwedstrijd van het leven
die we lopen, zoals Jezus het lopen in het leven heeft voorgedaan. In Liefde. Zo
leefde Marrie. Zo kon zij de vreugde in het leven ervaren maar ook de tegenslagen
dragen. In dat vertrouwen mochten we Marrie naar haar laatste rustplaats brengen.
Met het vertrouwen dat de Liefde die Marrie voorgeleefd in haar man Paul, de
kinderen Ada en Ed, Paul en Tiny, Theo en Joan, en de kleinkinderen. Dat zij de
liefde voor elkaar, de Liefde vanuit de Bron mogen beleven en hen kracht mag geven
om verder te gaan zonden Marrigje Broek-Boot.
Loes Hössen

