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Zondag 30 oktober 
Op zondag 30 oktober zal de eredienst in het teken staan van het gedenken van de 
Kerkhervorming. In wat we lezen uit de Bijbel en in wat we zingen, komt tot uiting dat we leven 
uit genade en geloof. Maarten Luther heeft dit door intense bijbelstudie herontdekt als 
kernwaarden van de kerk. Hij zette Gods liefde en genade weer in het middelpunt van het 
kerkelijk leven en de eredienst. Wij moeten ons de vraag stellen hoe de kerk ook in deze tijd 
uit die waarden kan blijven leven en hoe zij tegelijkertijd recht kan doen aan de wijze waarop 
mensen nu in het leven staan, binnen en buiten de kerk. In deze dienst vieren wij het Heilig 
Avondmaal en verleent de Holy-Cantorij haar medewerking. Daarnaast zal mevrouw Arianne 
Lodder in deze dienst aan onze wijkgemeente worden verbonden als kerkelijk werker. Hiertoe 
zal zij worden bevestigd in het ambt van ouderling. Het wordt een feestelijke dienst waarin we 
een nieuwe medewerker in onze gemeente mogen welkom heten en vol verwachting mogen 
uitkijken naar de toekomst van onze kerkelijke gemeenschap in de wijk Holy. Na de dienst kunt 
u persoonlijk met Arianne kennismaken. 
Erwin de Fouw en Petra Nijboer 
 
Zondag 30 oktober (2) 
In het Zonnehuis zal om 10.15 voorgaan ds. A.J.P.W. van der Wal. 
 

31 oktober, Hervormingsdag 
Op Hervormingsdag zelf, op maandagavond 31 oktober, wordt een korte vesperviering 
gehouden in het Kerkcentrum Holy. Dit avondgebed begint om 19.30 uur en we zullen onder 
meer het nieuwe lied zingen dat gecomponeerd en geschreven werd ter gelegenheid van het 
gedenken van 500 jaar Reformatie. Een primeur, dus! De vesper wordt gehouden in zaal 4 , 
(dit in verband met de koorrepetitie in de kerkzaal). 
Deze vesper geldt samen met de dienst op 30 oktober als opmaat voor een serie avonden 
rond de Reformatieherdenking. Het gehele programma vindt u in de meest recente Holynieuws 
(startwijkbrief 2016). In deze Onderweg vindt u meer informatie over de eerste bijeenkomst op 
10 november. Dan gaat het over Maarten Luther en Jeroen Bosch.  
 

Ontmoetings(soos) middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 2 november 2016 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Op deze middag is Nelleke van der Luit onze gast. Zij fotografeert heel veel 
in de natuur en zij komt ons prachtige foto's laten zien van bomen en bloemen. Na de pauze 
is er weer alle gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar verder te praten.  
Komt u ook ??  
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit 
geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin  of uw buren 
meenemen. 
Tot ziens op woensdag 2 november a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan even met Marijke 
Judels (4750716). 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum  (4741164) en/of Anneke v.d. Graaf (2497022) 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
A.s. zaterdag, 5 november, staan de containers weer klaar op de stoep voor het Kerkcentrum. 
Papier en karton, graag gescheiden, kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengst: in de maand september was de opbrengst € 332,31 over 4,18 ton. De prijs per ton 
is € 79,50. 
Giften: we ontvingen een totaalbedrag van € 205,- aan giften, bestemd voor Algemene 
Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor. 
De Roemenië-Werkgroep. 



 
Happie Happie 
Op zondag 6 november is de volgende Happie Happie in het Kerkcentrum. Het thema is dit 
keer “Ecuador”. Behalve lekker eten zullen we ook de foto’s bekijken van de vakanties van 
Tineke en Anneke. We beginnen om 17.00 uur (inloop: 16.30 uur). We rekenen weer op 
uw/jouw deelname. Zondag ligt de intekenlijst in de hal; de kosten bedragen € 5,-. 
Jan Teygeler (4712587) en Anneke Joosten (4745568). 
 
 
 
 
 


