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De kerstdiensten
We kunnen terugkijken op mooie kerstvieringen. Het begon eigenlijk al op de
vrijdagavond voor Kerst, met het zingen rond de kerstboom, voor de deur van onze
kerk. Een mooi initiatief, waarvoor complimenten aan Arianne Lodder die alles in
korte tijd organiseerde en aan de vele anderen die meehielpen. We hopen dat zo ook
de last-minute-kerstshoppers (neem me al die Engelse woorden op een rijtje niet
kwalijk) nog iets van de blijde boodschap van Kerstmis hebben meegekregen. De
wind stond in elke geval ook de goede kant op en zo woeien de kerstklanken zo de
supermarkt in... Een enkele nieuwsgierige voorbijganger sloot zich aan en uit de
gemeente waren velen speciaal gekomen. We zijn het Pauluskoor en in het bijzonder
Bert van der Meer dankbaar voor de muzikale steun!
De vieringen in de Kerstnachtdienst en op Kerstmorgen waren feestelijk en bijzonder
van sfeer. In de kerstnachtdienst zongen we als gemeente samen met de
Vredescantorij zelf een deel van het kerstevangelie met het lied “Hoor de herders,
hoe ze hem loven”. Zo werden we zelf boodschappers van het goede nieuws. “Go tell
it on the mountains” aan het slot onderstreepte dat nog eens . Met dank aan Jaap
van Toor, de hele Vredescantorij, Eric van Rongen als solist en natuurlijk organist
Piet George Klootwijk.
De Kerstmorgen was een in mijn ogen zeer geslaagde mix van de klassieke
“dageraadsmis” en de kerstmusical “Het Dromenmuseum” van de kinderen. Er
werden opnieuw prachtige liederen gezongen, de Holycantorij en Piet George
Klootwijk ondersteunden ons weer met volle inzet en de kinderen brachten met hun
liedjes een nieuwe toets aan, die tot nadenken zette over waar het nu toch om gaat
in de profetische visioenen van Jesaja en het kerstevangelie. Zo werd het een mooi
geheel, waarin jong en oud samen Kerst konden vieren. Hartelijk dank dus ook aan
de kinderen en de Kindernevendienstleiding en aan de Holycantorij.
[foto’s]
Epifanie
En dan vieren we op zondag 8 januari Epifanie, het feest van de verschijning van de
Heer aan de wijzen uit het Oosten. “Driekoningen”, is het ook gaan heten, door de
associatie van de wijzen uit het Oosten met de koninklijke geschenken uit Jesaja 60
en de volken. In de Oosters-Orthodoxe kerken is dit het eigenlijke kerstfeest. Daarbij
hoort eigenlijk de datum van 6 januari, maar het is zeker geoorloofd om dit naar
voren te schuiven, zodat het in de zondagsviering betrokken wordt. Zo vieren we
eigenlijk een verlengd Kerstfeest. De lezingen voor deze dienst zijn Jesaja 60: 1-6,
Efeziërs 3: 1-7 en Matteüs 2: 1-12. Ter vergroting van de feestvreugde zal Jun, de
muziekgroep van de familie van Aperen, aan de dienst meewerken. We hebben
samen veel mooie muziek uitgezocht en ook voor de gemeente is er veel te zingen.
We hopen dat u het met ons komt meevieren.
Rest mij enkel om u alle goeds toe te wensen voor 2017, mede namens Ton Valk,
mijn levensgezel.
Erwin de Fouw
11+ groep

Zondag 8 januari komen we weer bij elkaar. We gaan het hebben over de
Wereldwinkel. Ria Witvoet zal ons daarover het een en ander vertellen en na de
dienst gaan we aan de slag! Helpen met de verkoop en ... trakteren!
Tot zondag!
Peter Schlebaum
Middag voor oudere gemeenteleden groep 70+
Op woensdag 11 januari wordt van 15:00 u tot 16:30 uur in het Kerkcentrum Holy
weer een kring voor oudere gemeenteleden (70+) georganiseerd.
U bent van harte welkom!
Maarten van Ree
Overleden
Op 1 januari is overleden ons gemeentelid Kees van der Velden, in de leeftijd van
67 jaar. Kees laat een vrouw en twee kinderen na: Ina van der Velden- Moerman,
Corianne en Johannes. De herinneringsdienst zal worden gehouden op zaterdag 7
januari, om 10.45 uur in Kerkcentrum Holy.
Vanaf 9.45 tot 10.30 uur is daar gelegenheid voor condoleren en een persoonlijk
afscheid. Na de dienst zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.
Een uitvoeriger In Memoriam volgt in de volgende editie van Onderweg.
Terugblik 1: Klassenbezoeken
Het nieuwe jaar is begonnen en toch kijken we nog even terug…
Afgelopen maand hebben we Brugklassen van Het Lyceum Vos en een groep acht
van CBS Het Anker op bezoek gehad in de kerk. Het was een invasie van kinderen!
In de kerk kregen ze een speurtocht waarbij ze vragen moesten beantwoorden over
dingen die ze in de kerk zagen. Piet George heeft hen (en ons) meegenomen in de
geheimen van het orgel. Verder was er informatie aanwezig van de Wereldwinkel.
Aan het einde konden de kinderen nog vragen stellen. Deze vragen waren zeer
divers en hielden ons ook weer een spiegel voor: waarom doen we de dingen in de
kerk zoals we ze doen? Hoe zit het met ons eigen geloof? We hopen dat de
contacten die nu gelegd zijn een opmaat zijn voor meer contacten tussen scholen in
de wijk en de kerk.
Kinderen, bedankt voor jullie bezoek! Leerkrachten, dank voor de begeleiding. Piet
George, Chris, Ria en Ad en Thonie: dank voor jullie medewerking.
Erwin, Juliëtte en Arianne
Terugblik 2: Zingen bij de kerstboom
Vrijdag 23 december, op een koude avond met veel wind, stond een groep mensen
zich warm te zingen bij de kerstboom die voor die gelegenheid voor de kerk stond.
(en ook op kerstavond en ochtend goed dienst heeft gedaan) Onder begeleiding van
Bert van der Meer op piano hebben we bekende kerstliederen gezongen die niet
alleen mooi waren maar ook goede herinneringen opriepen. Na het zingen stonden
warme chocolademelk en glühwein klaar en konden we nog even napraten. Het was
mooi om zo met elkaar de kerstdagen te kunnen beginnen! Als ik de reacties van de
aanwezigen hoor, dan doen we het dit jaar met kerst weer. Fijn dat we dit samen
hebben kunnen organiseren met de Pax Christikerk. Alle zangers en zangeressen:
dank voor jullie komst. Voorbereidingsgroep: dank voor jullie medewerking, het liep
gesmeerd! (Er zijn foto’s gemaakt. Deze zijn binnenkort op de website te zien.)

Arianne
2017 is begonnen...
Langs deze weg wil ik, ook namens Frank iedereen een heel goed 2017 wensen.
Wat het jaar zal brengen voor u en jullie persoonlijk en in het algemeen, dat weten
we niet. Dat het een jaar mag zijn met veel waardevolle momenten, lichtpunten waar
dat nodig is en een jaar van moed en verwondering.
Hartelijke groet, Petra Nijboer

