KOPIJ ONDERWEG 26 SEPTEMBER 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY
Jubileumkerkdienst Zonnehuis 50 jaar
Niet alleen het Zonnehuis bestaat 50 jaar. Ook worden er al vanaf het begin
kerkdiensten gehouden in het Zonnehuis. Eerst in het OntmoetingsPunt, later in de
Brasserie. Al die jaren komen bewoners, familie en vrijwilligers daar samen om te
vieren, te bidden en te zingen, en elkaar te ontmoeten. Dat is wel iets om te vieren en
dat hebben we dan ook uitbundig gedaan op zondag 25 september. De KIA Singers
waren te gast en zongen met heel veel enthousiasme. Hun zingen was zo
aanstekelijk dat veel mensen niet stil konden blijven zitten. Een feestje. Er waren
verschillende genodigden aanwezig, waaronder Chris Bos namens de
wijkkerkenraad en AK, iets dat zeer gewaardeerd werd.
Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie met gebak. Iedereen kreeg een aandenken mee aan deze viering. Met elkaar
brachten we ook het prachtige bedrag bij elkaar van € 311,05 voor de zorg voor
hulpbehoevende Palestijnse ouderen. Al met al was het een viering waar we met
veel plezier op terugkijken, en volgende week gaan we gewoon weer verder. Zo
willen we elke zondag opnieuw een plek van ontmoeting zijn waar iedereen welkom
is.
Ank Hermans, Peterjan van der Wal en Mieke Zoutendijk
Gemeentezondag 2 oktober 2016
Op zondag 2 oktober houden wij de gemeentezondag. We beginnen om 10.00 uur
met een ochtendgebed, dat in het teken staat van de verbondenheid van de kerk met
het geloofsvolk Israël.
Daarna volgt een programma dat in het teken staat van 'anders vieren'. We beginnen
met een presentatie van mevrouw Astrid Kwakernaak over de rol van de kunst in de
kerk in de loop der eeuwen. Zij zal natuurlijk niet alleen vertellen, maar ook het een
en ander laten zien. Vervolgens gaan wij aan de koffie en daarna komen drie andere
onderwerpen aan de orde, waarbij steeds een stelling wordt besproken in de sfeer
van:' Het kan (niet) anders'. Daarmee wordt u uitgedaagd om u uit te spreken over
wat voor u van blijvende waarde is en wat naar uw mening ook een andere
uitingsvorm zou kunnen krijgen. Er worden groepen gevormd rond de thema's
muziek, sacramenten van doop en avondmaal en liturgie/eredienst. Deze thema's
worden volgend jaar uitgediept in themabijeenkomsten. Zo rond 12:15 uur kan
iedereen weer naar huis.
Op deze zondag gaan we niet samen eten, omdat dit de laatste maanden al vaker is
gedaan. Maar onder het motto 'HEEL HOLY BAKT!' willen wij u wel vragen iets
lekkers te bakken of mee te nemen, zodat we bij de koffie iets stevigs in de maag
krijgen. Wij hopen u te ontmoeten!
Jet Zevenbergen, Connie Koole, Henriëtte den Dekker, Pieter Wapenaar, Piet
George Klootwijk en Erwin de Fouw
MEDEDELINGEN ROEMENIË-WERKGROEP
A.s. zaterdag, 1 oktober zullen de containers weer klaar staan op de stoep voor het
Kerkcentrum.

Karton en papier kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. Onze mannen staan er weer
klaar voor!
Opbrengst: in de maand augustus was de opbrengst € 384,78 over 4,84 ton. De
papierprijs is weer gestegen: € 79,50 per ton!
Giften: in totaal ontvingen we een bedrag van € 155,00 aan giften. Een mooi bedrag!
Hiervan is € 100,00 bestemd voor het Brood-project en € 55,00 voor Algemene
Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor.
De Roemenië-Werkgroep
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 5 oktober 2016 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd
in het kerkcentrum Holy.
Op deze middag gaan we onder leiding van Marry Rottier herfststukjes maken. En
natuurlijk kunt u tijdens de tweede helft van de middag weer spelletjes doen en/of
een praatje met elkaar maken.
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14:00-16:00 uur. Ook als u nog
nooit geweest bent, bent u van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw
buren meenemen.
Graag tot ziens op woensdag 5 oktober a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan even
met Marijke Judels – tel. 4750716
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum tel. 4741164
Anneke v.d. Graaf tel. 2497022
Wij gedenken Maarten Willem Mostert ( 93 jaar, Meerpaalflat). Hij werd geboren in
Vlaardingen in een groot boerengezin en al heel jong werkte hij hard. Hij trouwde met
Lena, ze kregen vijf kinderen. Het harde werken ging door, pas nadat hij stopte,
kwam er meer rust, ruimte en ontspanning. Hij was geen prater, maar stond klaar om
te helpen met wat dan ook. Hij was een tevreden mens en had het vermogen om het
leven te nemen zoals het kwam, ook als er verdriet was. Tegelijkertijd kon hij ook
genieten en het leven vieren. Hij was dankbaar voor wat het leven hem had gegeven.
Tot op hoge leeftijd bleef hij actief en helder van geest. Een diepgelovig mens was
hij. De (Bethel)kerk speelde een grote rol in zijn leven, als kerkganger, als ouderling,
in de tuin of met oude kranten. Toen hij in de Meerpaalflat ging wonen, werd hij een
zeer trouw bezoeker van de Bijbelkring en de Avondmaalsvieringen. Eerst met zijn
vrouw en na haar overlijden alleen. Hij miste haar erg, maar pakte de draad op. Hij
was altijd bezig, Er waren lange tijd geen echte zorgen om hem. Het verlies van zoon
Piet was een enorme klap, maar ook daarna probeerde hij door te gaan. Gesteund
door zijn dierbaren, maar zeker ook door de kracht van zijn geloof. Een val in juni
luidde het begin van het einde in. Hij berustte in wat zou komen, nam bewust
afscheid en geloofde dat hij naar Huis zou gaan. Op 16 september overleed hij, op
22 september was het afscheid op Holy, waar we hoorden van dat Huis en de vele
kamers daarin. Dat zijn dierbaren zich gedragen mogen weten door de God bij wie
elk mens thuis mag zijn.
Petra Nijboer
Wij gedenken

Op 22 september is overleden, in de leeftijd van 89 jaar, ons gemeentelid mevrouw
Rookje Cornelia - Rony - van der Hoek-Doelman. Mevrouw van der Hoek is
gestorven in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam, na een korte periode van ziekte.
Sinds 2100 was zij weduwe van Piet van der Hoek, met wie zij haar zestigjarige
huwelijksjubileum nog heeft gevierd. Zij kregen een zoon, Jacques en twee dochters,
Ank en Marianne. Ank stierf al jong, op 43 jarige leeftijd, wat een groot verdriet
betekende voort Rony en Piet en de hele familie.
Mevrouw van der Hoek was een sterke, eerlijke, lieve en humoristische vrouw, op
wie haar man en kinderen altijd konden bouwen, juist ook in moeilijke tijden. Ook
inde tijd was mevrouw van der Hoek lange tijd actief. In de Emmaüskerk zette zij zich
in voor de ouderensoos. De dankdienst voor haar leven is gehouden op woensdag
28 september. Wij gedenken mevrouw van der Hoek-Doelman met eerbied en weten
haar geborgen haar bij God, in wiens handpalmen haar naam geschreven staat.
Erwin de Fouw

