KOPIJ ONDERWEG 5 SEPTEMBER 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag, 11 september, zal er een ‘Verrassend Holy’-dienst worden
gevierd. De kinderen worden betrokken bij deze bijzondere viering, waarin wij het
Heilig Avondmaal zullen vieren, eveneens op een verrassende manier. Ik wil niet
teveel weggeven van de verrassende aspecten ervan, maar stelt u zich de kerk voor
als een restaurant, waarin ieder welkom is en de orde van dienst als een menukaart,
die ons door een maaltijd begeleidt die ons naar lichaam en ziel wil voeden. De
evangeliewoorden waarom alles draait zijn uit de gelijkenis van het zuurdesem uit
Matteüs 13, vers 33. De voorbereidende commissie zal zorgen voor soep en een
dessert dat zoet zal smaken. Zorgt u voor de andere etenswaar en drinken dat u met
anderen wilt delen? Als iedereen iets meeneemt, zal er voor iedereen meer dan
genoeg zijn.
Omdat het om een echte maaltijd gaat, die het karakter van een brunch zal hebben,
zal de inloop en het begin van de viering 10.30 uur zijn. De maaltijd begint dan om
11.00 uur.
Mede namens de voorbereidingscommissie: Juliëtte Pol, Conny Koole, Peter van de
Poel en Jelle Wijnstok,
Erwin de Fouw
Holy-Cantorij
In het nieuwe seizoen beginnen we weer met de repetities op dinsdag 13 september
a.s. Elke dinsdagavond repeteren we van 19.00-20.15 uur in de kerkzaal van het
Kerkcentrum Holy.
Naast de reguliere medewerkingen zijn er volgend jaar enkele bijzondere activiteiten
in verband met ons 40-jarig jubileum, dat we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij willen
laten gaan.
We hebben dringend versterking nodig voor onze baspartij en ook de sopranen kunnen
best wat nieuwe stemmen gebruiken. Kom gewoon dinsdagavond langs en zing mee!
U bent van harte welkom!
Piet George Klootwijk (010-4748820)
Vredesweek
Al vijftig jaar neemt PAX het voortouw in het organiseren van de Vredesweek. PAX
zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld, voor het beteugelen van
geweld en opbouwen van vrede. Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en
verbindt mensen. De Vredesweek wordt dit jaar van 16 tot 25 september gehouden.
De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons
allemaal verbindt. Juist nu, in een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de
boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen,
groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waar we ons
met elkaar voor moeten blijven inzetten.
Ook dit jaar is het thema 'Vrede verbindt'. Wij beseffen steeds meer dat verbinding
ook in onze eigen samenleving van belang is. Echter ook hier in Nederland wordt het
steeds moeilijker om open te staan voor elkaars verschillen en standpunten. We
hebben ook dit jaar weer een mooi programma in elkaar gezet waarin ‘verbinding’

centraal staat. In Onderweg van deze week en vorige week is het programma
gepubliceerd. Uw deelname aan dit programma laat zien dat u wel open staat om
verbinding te zoeken met andere bevolkingsgroepen in onze samenleving. Ik hoop
daarom op een grote opkomst!
Franz Jansen, werelddiaken
Adressenboekje
Binnenkort is het nieuwe adressenboekje verkrijgbaar!
Er zullen een aantal papieren versies in de kerk beschikbaar zijn, maar het is ook
mogelijk een digitale versie te ontvangen (PDF). Wanneer u dat graag wilt, stuurt u
dan een berichtje naar andre.betsema@gmail.com. Graag in de titel van het bericht
het woord ‘adressenboekje’ vermelden.
André Betsema
Overleden
Op 31 augustus is overleden Frits Sonneveld. Hij woonde Platanendreef 61 en werd
77 jaar.
Op 1 september is overleden Margaretha Maria Johanna Wolvekamp-van der Hidde.
Zij woonde Dillenburgsingel 178 en werd 85 jaar. Volgende week treft u van beide
gemeenteleden een uitgebreider ‘In Memoriam’ op deze plek.
Ds. Erwin de Fouw en Petra Nijboer

