KOPIJ ONDERWEG 14 NOVEMBER 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY
Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag.
We staan dan stil bij gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij noemen samen met Jan Zegwaard, Loes Hössen en Rinske Schlebaum - hun namen bij de
Paaskaars. We mogen hen gedenken in het Licht van Christus, Licht dat ons vertelt dat de
dood niet het laatste woord heeft.
We lezen Genesis 50: 22-26, we vervolgen de doorgaande lijn die we gevolgd hebben. In dit
gedeelte gaat het over de dood van Jozef. Daarnaast lezen we Openbaring 21: 1-7 over de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde en we lezen en zingen uit Matteüs 5, de zaligsprekingen.
De beide cantorijen zullen hun medewerking verlenen, er is een mooi verhaal voor groten en
kleinen en er wordt een veelzeggend liturgisch bloemstuk gemaakt. We hopen op een
waardevolle dienst, waarin de verbondenheid voelbaar is voor wie dat zo nodig hebben,
zeker voor degenen van wie een dierbare bij naam zal worden genoemd.
Erwin de Fouw en Petra Nijboer
Bijbelkring Meerpaal
Op woensdag 23 november is er weer bijbelkring in de kapel van de Meerpaal. We beginnen
om 15.00 uur. De koffie en thee staan klaar. Van harte welkom!
Petra Nijboer
Medewerkers en medewerking gevraagd
Naar aanleiding van het uitvallen van Thomas Bezemer (hopelijk tijdelijk), hebben we het
reilen en zeilen van ons Kerkcentrum onder de loep genomen. Versterking van vrijwillige
hulpkrachten is meer dan gewenst. Wat zoeken we?
Gastheren, gastvrouwen. We vragen de beschikbaarheid voor één of meerdere dagdelen
per week om als gastvrouw/-heer op te treden, mensen te ontvangen en de bar te beheren.
‘Reservekrachten’ zijn ook welkom.
Vrijwilligers die willen meehelpen de kerk ‘schoon’ te houden. Iedere maandagmorgen is
hiervoor een aantal leden in de weer. Dat loopt fantastisch, maar de spoeling wordt wel wat
dun. Er zijn op dit moment te weinig mensen en dan wordt er onevenredig een beroep
gedaan op de ‘blijvers’. Wie helpt? Maandagmorgen vanaf 9.00 uur. De koffie staat klaar!
Reserveringen
Voor reservering van een zaal kun je bij Thonie Trommel terecht. (tel. 4744139 of email:
atrommel@chello.nl). Soms wordt gedacht dat je ‘zomaar in het kerkcentrum terecht kunt’.
Maar als er geen bericht is geweest, staan onze vrijwilligers voor een niet gepland feit. Dat is
niet leuk. Ook komt het voor dat ‘gereserveerde’ ruimten bij nader inzien niet gebruikt
worden. Dan zijn er wellicht vrijwilligers voor niets gekomen.
Wij vragen een beetje alertheid om alles in goede banen te kunnen leiden. Dat gaat zeker
lukken met medewerking van iedereen.
Voor cateringvragen kun je op dit moment terecht bij Joop van Witzenburg,tel.4742124 email:
jwitzenburg@chello.nl
Bij hem kun je ook terecht voor alle andere vragen over (het gebruik van) het kerkcentrum.
Met elkaar komen we een heel eind!
Chris Bos
Roemenië Werkgroep Holy
Wijnverkoop
Wij bieden u, evenals voorgaande jaren, een mooie Pinot Noir en een frisse witte
Chardonnay Classica voor de prijs van € 6,95. Beide wijnen komen uit de oeroude
wijngaarden van Câlusari.
De bestelde wijnen zijn af te halen op zaterdag 3 december a.s. in de hal van het

Kerkcentrum.
Bestellingen kunt u opgeven bij: Kees Schipper, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 4748483 of op de
intekenlijsten in de hal van Kerkcentrum Holy.
Roemenië-Café
Ter gelegenheid van het ophalen van de wijn is op zaterdag 3 december het Roemenië-Café
geopend. U kunt er terecht voor een kopje koffie en een gezellig praatje! Het Café is
geopend van 9.00 – 11.30 uur. Tot ziens op 3 december.
Een hartelijke groet van de Roemenië-Werkgroep
In memoriam
Op zondag 6 november is op 69-jarige leeftijd overleden Albert van Kleef.
Begin mei werd plotsklaps duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek was. Toch was hij er van
overtuigd dat hij de kracht zou vinden om er doorheen te komen. Hij hield van het leven,
maar het was later dan hij dacht. Hoe wondermooi was dan de geboorte op 2 e Pinksterdag
van Jenson, kind van oudste zoon Albert en Rosa, eerste kleinkind van Albert en Ans. Zijn
eerste kleinkind te mogen ontvangen in die dagen waarin hij moest vechten om zijn eigen
leven niet te verliezen: het maakte veel in hem los. Het maakte de lieve man en zorgzame
(schoon)vader die hij was ook tot een bewogen grootvader. Jongste zoon Hans en Megan
zouden in september trouwen, gelukkig kon dat naar voren worden gehaald. Wat heeft hij
genoten van die dag. Daarna begon een taai gevecht, maar de chemo kuren deden hem
uiteindelijk meer kwaad dan goed. Afgelopen vrijdag hebben wij afscheid van hem moeten
nemen. Maar hij staat op in onze gedachten, onze herinnering. En bij God is hij
thuisgekomen. Zijn lichaam hebben wij te ruste gelegd op de Holy Begraafplaats. Onze
gedachten gaan uit naar Ans en de kinderen en naar zijn eigen moeder. Moge zijn
nagedachtenis tot zegen zijn.
ds. Peterjan van der Wal

