Kopij Onderweg 9 mei 2016 Wijkberichten Holy
Komende vieringen
Aanstaande zondag, Pinksteren, vieren we samen met de wijken Ambacht-Oost en
Centrum-West in de Grote Kerk. Aanvang 10:00 uur. Erwin schrijft hierover. In Het
Zonnehuis is Mw. Mieke Zoutendijk de voorganger. Daar begint de dienst om 10:15
uur.
De week erop, 22 mei, zal Ds. Ab Haaima bij ons voorgaan in het Kerkcentrum. In
Het Zonnehuis zal dan Ds. Bernard van Verschuer, predikant te Rotterdam,
voorgaan. Ik wens u alvast goede vieringen toe!
André Betsema
Pinksteren, het feest van de Geest, zullen we gezamenlijk met de wijken AmbachtOost en Centrum-West vieren in de Grote Kerk. Het wordt een feestelijke dienst,
waarin veel rekening wordt gehouden met de kinderen. Voor de kleinsten onder hen
is voor opvang gezorgd, maar de rest van de kinderen zal de hele viering meemaken.
Omdat te weinig kinderen zich hiervoor hadden aangemeld, zal er helaas geen
kinderkoor meewerken.
Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? De gave van de heilige Geest aan de
leerlingen en via hen, aan de kerk. Aan ons dus! ‘Geest’ klinkt misschien abstract,
maar toch zijn haar uitingsvormen dat zeker niet. Daarbij horen:
uithoudingsvermogen, enthousiasme (letterlijk: ‘in God zijn’ ), liefde, geduld met
elkaar en elkaar kunnen verstaan, ook in de meer overdrachtelijke zin. Dat zijn
allemaal gaven die God ons wil schenken en waarom wij mogen bidden en op
mogen vertrouwen, dat God ze ons wil geven, om kerk te zijn in deze wereld. We
hebben ze hard nodig ook, want overal om ons heen staan deze zaken onder druk.
Als kerk kunnen we duidelijk maken, dat dat ons aan het hart gaat en dat wij vanuit
ons geloof willen bijdragen aan de verbondenheid tussen mensen in de samenleving.
De kracht daartoe krijgen we van God. Daarom hoop ik velen van u te ontmoeten in
de Grote Kerk.
Intrede ds. David Schiethart
Afgelopen zondag, 8 mei, deed David Schiethart intrede in een volle Shalomkerk.
Het was een mooie viering met een preek waarin David aandacht vroeg voor de
vraag: “hoe vertel ik het mijn kinderen?”, dat wil zeggen, hoe geven wij het geloof
door aan de volgende generatie in een (Westerse) samenleving die er steeds minder
op lijkt te zitten wachten? Een juiste vraag, waarmee ook wij aan de slag zullen
moeten blijven. Holy was goed vertegenwoordigd, met ruim tien afgezanten!
Erwin de Fouw
70+-groep
Op woensdag 18 mei, om 15.00 uur, komt de 70 plusgroep weer bijeen. We zullen
met elkaar in gesprek gaan over Pinksteren, aan de hand van het blad de Open
Deur. Een ieder is van harte welkom, ook als het uw eerste keer zou zijn!
Erwin de Fouw

Passage
Woensdagavond 18 mei a.s. is de maandelijkse bijeenkomst van de Christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging “Passage” afdeling Vlaardingen. Mevrouw Nel
Versteeg komt ons vertellen over de “Stadslandbouw Van Ruytenburch” in
Vlaardingen.
De bijeenkomst vindt plaats in één van de zalen van het Kerkcentrum Holy, aanvang
20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Bijbelkring Meerpaal
Op woensdag 25 mei is er in de kapel van de Meerpaal weer een Bijbelkring. Het is
de laatste van dit seizoen voor de zomerstop. In september hopen we weer bij elkaar
te komen. We beginnen zoals gewoonlijk om 15.00 uur. U bent van harte welkom!
Petra Nijboer
Kinderrestaurant geopend!
Wie komt er zondag 29 mei, na de kerkdienst, pannenkoeken eten?
De kinderen verzorgen een lunch.
U mag zoveel pannenkoeken eten als u wilt!
Na de dienst kunt u eerst koffie drinken en daarna aanschuiven.
De kosten zijn € 5,- per persoon.
De opbrengst gaat volledig naar de nieuwe jeugdruimte.
Het ontwerp is gemaakt, we kunnen bijna beginnen!
Inschrijven kan de komende zondagen na de dienst bij de kinderen in de hal.
Of stuur een mailtje naar: annemarijnschlebaum@gmail.com.
Groeten en tot ziens bij de lunch!
De kinderen
In Memoriam
Op 26 april overleed ons gemeentelid Gilles van der Windt (Vlaardingen, 4 juni
1929), na een zwaar ziekteproces, veroorzaak door de ziekte van Alzheimer en een
ernstige maagaandoening. Die laatste werd hem uiteindelijk fataal. Na enkele weken
in het ziekenhuis werd hij verpleegd in het Zonnehuis. Zijn vrouw Riet van der WindtHartman verliest in hem een lieve en zorgzame echtgenoot en zijn kinderen en
(achter)kleinkinderen een lieve vader en (over)grootvader. Eerder was Gilles van der
windt weduwnaar van zijn vrouw Jannie, die al op jonge leeftijd plotseling overleed.
Op 2 mei werd een dankdienst voor zijn leven gehouden in de aula van
begraafplaats Holy. We lazen uit Micha 4 de verzen over het vredesvisioen. Mijnheer
van der Windt had dit zelf eerder al voor zijn uitvaart uitgekozen. Laten wij met hem
vasthouden aan de hoop op een nieuwe wereld, die God geven zal en waarbij hij ons
inschakelt. Zijn vrouw, kinderen en (achter) kleinkinderen wensen wij toe dat zij troost
ontvangen van God en de mensen om hen heen.
Erwin de Fouw

