KOPIJ ONDERWEG 12 DECEMBER 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY
Bij de vierde advent
Op zondag 18 december, de vierde zondag van Advent lezen we over de komst van
het kind Immanuël uit Jesaja 7, 10 - 17 en Mattheüs 1, 18 - 25. ‘God met ons’,
betekent dat. Hoe ziet Jesaja dat voor zich, dat God met ons zal zijn? En Matteüs,
die over Jezus schrijft? En kunnen wij, mensen van nu, belijden dat God met ons is,
zonder daarmee te beweren dat God niet met anderen is? Immanuël is best een
gewaagde naam om in de mond te nemen in een wereld en een cultuur die zo vol
van het eigen gelijk en zo vol van ‘wij-zij’ denken. Maar Kerstmis wordt nu juist
gevierd om te gedenken, dat er in onze donkere wereld een tegenkracht opstaat, die
‘God met ons’ zal zijn op een wijze die niemand voorzien heeft en die door niemand
geclaimd kan worden. Immanuël betekent dat God ieder mens en ieder volk recht
doet. De naam van deze zondag is ‘Rorate coeli’ (‘Dauwt, hemelen’) en komt voort uit
de antifoon (uit Jesaja 45: 8a) bij deze zondag: “Hemel, laat gerechtigheid
neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen en
ook het recht doen ontspruiten.” Deze smeekbede aan de hemel zal klinken in
combinatie met psalm 19 en in het zondagslied: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen,
Heer’, lied 437. Zo staan ons ook vandaag recht en gerechtigheid als een hoopvol
teken en een motiverende oproep voor ogen.
Erwin de Fouw
Het Zonnehuis
In Het Zonnehuis zal Ds. Peterjan van der Wal de viering verzorgen. Aanvang is om
10:15 uur in De Brasserie.
23 december: Zingen bij de kerstboom
Op vrijdag 23 december 2016 willen wij het kerstfeest inluiden door met elkaar
bekende kerstliedjes te gaan zingen rond de kerstboom.
Dit zingen rond de kerstboom wordt georganiseerd door de Pax Christi Kerk en
Kerkcentrum Holy.
Waar vindt u ons?
Op het voorplein van het Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan, tegenover de
parkeerplaats bij de Lidl. We beginnen om 19.00 uur en we eindigen rond 20.00 uur.
Na afloop is er heerlijke glühwein of warme chocolademelk met een kerstkoekje.
Bent u boodschappen aan het doen, of komt u zomaar even langs?
Sluit u aan en zing even met ons mee! Wij vinden het fijn als u er bij bent.
De voorbereidingsgroep
Chauffeurs gezocht
Op dit moment maken 22 gemeenteleden gebruik van de autodienst. Elke
zondagochtend worden zij met de auto gehaald en naar de kerk gebracht. Zo kunnen
zij de kerkdienst bijwonen.
De autodienst kan niet zonder chauffeurs. Om het nieuwe rooster, dat loopt van janapril 2017, weer compleet te krijgen, is er nog één chauffeur nodig.
Als chauffeur rijd je gemiddeld één keer in de vier weken twee of drie gemeenteleden
naar de kerk. Nieuwe chauffeurs kunnen zich opgeven bij mij: Hans den
Dekker, hansdendekker@tiscali.nl / tel. 010 4 351 451.

Komende Onderweg
De komende uitgave van Onderweg is voor 2 weken. Wilt u, wanneer u een bijdrage
heeft voor publicatie hier rekening mee houden? U kunt uw kopij insturen naar
onderwegholy@gmail.com, uiterlijk maandag 19 december om 16:00 uur.
Nieuwe internetsite
Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuw vormgegeven internetsite
www.pknvlaardingenholy.nl? De nieuwe site heeft nu de zelfde ‘look & feel’ als de
andere sites van de PKN in Vlaardingen. Ook is deze nu goed te bekijken op mobiele
telefoons en tablets. Nog niet alle informatie is up-to-date, maar daar wordt nog aan
gewerkt. Straks wordt het ook mogelijk om iedere taakgroep, werkgroep of andere
activiteit door de betrokken mensen zelf te laten publiceren. Een hele verbetering dus
ten opzichte van de vorige site!
André Betsema

