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Bedankt…
De laatste zondag van het kerkelijk jaar ligt achter ons. Vele namen zijn genoemd,
vele nabestaanden waren aanwezig, prachtige liederen hebben geklonken, mooie
ontmoetingen waren er na afloop. We ontvingen veel goede reacties van mensen die
het als waardevol hebben ervaren. Reden voor dankbaarheid!
Wij bedanken alle mensen (en dat zijn er veel!) die een bijdrage hebben geleverd
aan (de voorbereiding van) deze dienst -en de ontmoeting daarna- voor hun inzet.
Erwin de Fouw en Petra Nijboer

Oud en nieuw
De woorden ‘oud en nieuw’ reserveren wij voor de jaarwisseling. En dan bedoelen wij
het kalenderjaar. Maar ook in het kerkelijk jaar maken wij zo’n overgang van oude
naar nieuw mee. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren houden veel
protestantse kerken en gemeenten de gedachtenis van de gestorvenen. Wij noemen
die dag vaak Eeuwigheidszondag, omdat in die dag het perspectief op een nieuwe
toekomst bij God doorklinkt. Ook in onze wijkgemeente Holy is daarvoor gekozen.
Daardoor is er een wat scherpere breuklijn tussen de Voleindingstijd en de tijd van
de Advent, dan in gemeenten waar men aansluit bij de Rooms-Katholieke traditie om
de gestorvenen te gedenken rond Allerzielen. Op Allerzielen en Allerheiligen volgen
immers nog enkele zondagen tot Christus Koning, een andere naam voor de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.
Hoe het ook zij, het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van advent. De
Adventstijd is een periode van verwachting. We vieren de komst van de Zoon des
Mensen, de Messias, van wie we belijden dat hij gekomen is in de gestalte van Jezus
van Nazareth, geboren te Bethlehem. Advent is meer dan aftellen naar Kerstmis, het
is toeleven naar de komst van Christus, in ons eigen leven en in de wereld. Dat is
een komst waarbij, zoals wij als christenen geloven en hopen, de wereld nieuw
wordt. Hoe dat zal gebeuren, daarover heeft Jezus onder meer in gelijkenissen
gesproken. Op de eerste Advent zal de gelijkenis van de talenten worden gelezen

(Mattheüs 25: 14-30). Daaraan voorafgaand wordt Jesaja’s visioen over Juda en
Jeruzalem gelezen (Jesaja 2: 1-5). Voorganger is die ochtend Ds. Jan de Geus, uw
oud-predikant.
Erwin de Fouw
Het Zonnehuis
In Het Zonnehuis zal deze zondagochtend Mw. A. Piepenbroek voorgaan. De dienst
begint om 10:15 uur.
Bij de bloemschikkingen tijdens Advent en Kerst: ‘De wereld omgekeerd’
De wereld omgekeerd is het thema van de symbolische bloemschikkingen tijdens
Advent en Kerst.
Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit naar een wereld omgekeerd,
waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zijn.
Als dragend symbool is gekozen voor een spiegel zodat zichtbaar wordt wat op het
eerste gezicht onzichtbaar is. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die
onlosmakelijk verbonden zijn met leven. Hoe dichter bij Kerst hoe minder gebroken
stukken glas. Er wordt steeds meer zichtbaar over de droom van vrede. Over een
wereld omgekeerd. Met Kerst vieren wij voluit dat ’het Licht schijnt in de duisternis’ en
dat de ‘Duisternis het niet in haar macht heeft gekregen.’ Kerstmis. We vieren Gods
belofte van vrede en heelheid.
Cor Bijl
Sirkelslag
Afgelopen vrijdag hebben 10 enthousiaste kinderen meegedaan met Sirkelslag Kids.
Om half acht zaten we startklaar om met ongeveer 3000 kinderen, verdeeld over 246
teams in het hele land de strijd aan te gaan rondom het thema “Geef Liefde”.
Wat hebben we een plezier gemaakt en wat zijn we druk bezig geweest! Zo hebben
we verschillende spellen gedaan waarbij we goed moesten samenwerken, sportief en
creatief moesten zijn. We hebben een mooi stripverhaal over de Barmhartige
Samaritaan gemaakt met behulp van kranten en folders. De avond werd afgesloten
met een spectaculaire karaoke opdracht. Alle opdrachten werden door een
deskundige jury gadegeslagen en beoordeeld. Op het moment van dit schrijven
weten we nog niet op welke plaats ons team, “de Holykids”, is geëindigd. Na een
mooie avond gaven “de Holykids” aan dat ze zeker volgend jaar weer mee wilden
doen.
Peter van der Poel en Henriëtte den Dekker-Hoeve
Adventsproject en Dromenvangers maken
Het adventsproject van de kindernevendienst heeft dit jaar het thema: ‘Maak het
mee!’
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee.
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen
daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes

de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die
schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde advent horen we een verhaal
over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van
God geboren zal worden.
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de
geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat
mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze
mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.
Het adventsproject wordt afgesloten met de kerstmusical “Het dromenmuseum” op
eerste kerstdag.
Om met deze verwachting, deze dromen bezig te zijn, zullen we tijdens de
adventsweken samen dromenvangers gaan maken. Elke week zullen we werken aan
deze dromenvangers en uiteindelijk zullen ze op eerste kerstdag in het
dromenmuseum komen te hangen. We hopen dus dat jullie zo vaak mogelijk komen
om samen deze dromenvangers te gaan maken.
Namens de kindernevendienstleiding: Henriette den Dekker-Hoeve
Kerstmusical
Ook dit jaar willen we met de kinderen van de kindernevendienst een musical
opvoeren tijdens de dienst op eerste kerstdag. De musical heet “Het
dromenmuseum”. Heb je je nog niet opgegeven, maar zou je wel graag een rol willen
spelen in de musical? Kom dan aanstaande zondag naar de kerk, of geef je zo snel
mogelijk op via het e-mailadres kndholy@gmail.com. We oefenen namelijk de
komende vier zondagen gelijk na de kerkdienst, d.w.z. op 27 november, 4, 11 en 18
december. Op vrijdagavond 23 december is de generale repetitie. Je krijgt natuurlijk
ook de tekst van de musical en de liedjes weer mee naar huis, zodat je ook thuis nog
kunt oefenen. Tijdens de oefenmomenten zorgen wij natuurlijk ook weer voor iets
lekkers.
Namens de kindernevendienstleiding: Miranda Peters en Bineke Mostert
Zingen bij de kerstboom - wie wil helpen?
Op vrijdagavond 23 december willen we een kerst sing-in organiseren voor kerk en
wijk. Buiten, voor de kerk, bij een mooi verlichte kerstboom, zingen we vertrouwde
kerstliederen met elkaar. Op deze manier zoeken we als kerk verbinding met andere
mensen uit de wijk. En wat is er mooier dan dit te doen door de boodschap van kerst
met elkaar te delen?
Voor de organisatie ben ik op zoek naar een paar gemeenteleden. Wie zou mij
hiermee willen helpen? Ik ben nog te kort verbonden aan de kerk om alle lijntjes
zichtbaar te hebben en te weten wie ik waarvoor kan vragen. En daarbij komt dat er
ook nog het één en ander aan praktische dingen te regelen is. Ik hoop op jouw/uw
reactie!
Arianne Lodder (e-mail: ariannelodder.kw@gmail.nl of 06 23241540).
Mededelingen Roemenië-Werkgroep
Zaterdag, 3 december, zullen de containers weer klaarstaan op de stoep voor het
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur.
Opbrengst: in de maand oktober was de opbrengst € 336,73 over 4,46 ton. De prijs
per ton is jammer genoeg weer iets gedaald: € 75,50 per ton. We rekenen weer op
veel papier. Kijk eens bij buren of vrienden of u ook papier van hen kunt meenemen
naar de containers.

Giften: in de maand november ontvingen we een totaalbedrag van € 115,00 aan
giften, bestemd voor Algemene Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor
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 Elizabeth Sleeboom-van Dijk
Op 10 november 2016 is zuster Bep Sleeboom overleden op de gezegende leeftijd
van 99 jaar. Zij was sinds 1993 weduwe van Jan Jacob Sleeboom.
De laatste anderhalf jaar woonde ze in Drieën-Huysen, daarvoor even in Dijkzicht en
vele jaren aan de Kethelweg. Bep was een lieve moeder voor haar drie kinderen en
een trotse oma van haar klein- en achterkleinkinderen .
Bep was een dankbaar en tevreden persoon en een gelovige vrouw. Ze kerkte in de
Bethelkerk. Ze was lange tijd contactdame bij de ouderensoos en toen de jaren
gingen tellen een dankbare gast op de soos. Bep’s hobby was voor andere mensen
zorgen, vooral mensen die het moeilijk hadden vonden bij haar begrip en rust.
Voor Bep waren er in het leven weinig vragen. God regelde alles, daar ging ze
vanuit. Ruim 70 jaar geleden was de tekst op haar trouwkaart Jesaja 58:11 ‘De Heer
zal u voortdurend leiden’. Die boodschap heeft Bep haar hele leven met zich mee
gedragen. In oktober 2015 is ze erg ziek geweest, ze had gordelroos in haar gezicht
en veel pijn. Familieleden dachten zelfs dat ze hun moeder en oma gingen verliezen;
we hebben bij haar bed gezongen en gebeden. Maar het was toen Bep’s tijd nog
niet, ze knapte weer op. Daarna heeft ze zelfs nog mee mogen helpen met het
leggen van de eerste steen voor het nieuwe Drieën-Huysen. In de laatste maanden
ging haar gezondheid weer achteruit. Op 10 november heeft de Heer haar - in het
bijzijn van haar kinderen - thuis gehaald.
Boven haar rouwkaart staat ‘Een vaste burcht is onze God’. Daarvan was Bep
overtuigd. Tijdens de afscheidsdienst in de Bethelkerk, op donderdag 17 november,
zongen we onder andere: ‘Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet’. Daarna
hebben we Bep bij haar geliefde man Jan in het graf gelegd. We wensen haar
kinderen en kleinkinderen sterkte in het gemis van hun moeder en oma.
Jan Zegwaard
In memoriam L. Weggemans – van Duijn
Op zondag 13 november is op 90-jarige leeftijd overleden Leun Weggemans – van
Duijn. Zij woonde in Holylede aan de Churchillsingel in Vlaardingen. Geboren in
Katwijk aan Zee, waar zij ook haar jeugd doorbracht, kwam zij in 1950 samen met
haar man Jans Weggemans in Vlaardingen wonen. Hier werden hun 4 dochters
geboren. Een mooi gezin. Helaas overleed Jans Weggemans al in 1979 en moest
Leun Weggeman alleen verder. Haar positieve instelling, haar liefde voor haar
kinderen, haar betrokkenheid met de mensen- en de wereld om haar heen, haar

creativiteit maakte haar tot de leuke, lieve moeder en oma, gezellige, attente vrouw
die ze tot het laatst mocht blijven. Op zaterdag 19 november heeft in de aula van
crematorium Beukenhof te Schiedam de afscheidsplechtigheid plaatsgevonden. Dat
het Licht van de Liefde, dat Leun Weggemans - van Duijn voorging, ook de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen mag omringen en tot troost mag zijn.
Rinske Schlebaum
Wij gedenken
Op zaterdag 5 november is overleden, in de leeftijd van 95 jaar, ons gemeentelid
Cornelis Krijn (Kees) Vogelaar. Mijnheer Vogelaar heeft in zijn leven heel wat
hoogte-en dieptepunten meegemaakt, waarvan de dood van zijn vrouw Bep en van
twee van zijn zoons het moeilijkst waren. Hij was een gelovig en sociaal bewogen
mens, die getuigde van liefde en verdraagzaamheid in zijn familie en ver daarbuiten.
Hij werkte geruime tijd bij Shell en hield daarbij zowel oog voor de belangen van de
werknemers als voor die van het bedrijf. In de kerk had hij tot op het laatst toe
belangstelling voor in zijn ogen belangwekkende veranderingen, zoals de Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004. Hij geloofde dat naastenliefde het hart van het geloof was.
Daarbij aansluitend hebben we op 14 november afscheid van hem genomen, met
een dankdienst voor zijn leven in de aula van begraafplaats Holy, voorafgaand aan
zijn begrafenis.
Op 15 november is overleden Jannie Groeneweg - van der Schoor, in de leeftijd
van 92 jaar. Ze werd geboren in Heerjansdam, maar ging voor haar opleiding en
werk naar Loosduinen. Na haar huwelijk met Wim Groeneweg woonde ze geruime
tijd in Schiedam, waar ze heel actief waren in de Grote kerk. Mevrouw Groeneweg
was een lieve vrouw, die tot het laatst toe een warme belangstelling had voor haar
zoons, schoondochters en kleinkinderen en haar achterkleinzoon. Ze hielp waar ze
kon en ging dan wel eens aan zichzelf voorbij. Ze was ook een gelovige vrouw, die
God heel nabij wist. Dat hielp haar door de moeilijke dagen heen, na haar mans
dood en tijdens haar periodes van ziekte. Op 21 november is zij begraven, na een
dankdienst voor haar leven in de aula van begraafplaats Holy.
Erwin de Fouw

