
KOPIJ ONDERWEG 16 JANUARI 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Bij de zondag 
Op zondag 22 januari, de derde zondag na Epifanie, lezen we Jesaja 49: 1 - 7 en 
Mattheüs 4: 12 – 22. Jesaja spreekt over de dienaar van de Heer, die een licht voor 
de volken moet zijn. Mattheüs vertelt over het eerste verkondigende optreden van 
Jezus en het beroep dat hij doet op de visserbroers Simon en Andreas en Jakobus 
en Johannes. Vissers van mensen zullen ze worden, als ze aan Jezus’ roepstem 
gehoor geven. Wat wordt daarmee bedoeld?, is natuurlijk één van de vragen. En het 
is ook goed om het over roeping in ons eigen leven te hebben. 
Erwin de Fouw 
 
Bijbelkring Meerpaal 
In december hebben we altijd even een pauze, maar we gaan weer beginnen. Op 
woensdag 25 januari is er in de kapel van de Meerpaal weer een Bijbelkring. We 
beginnen om 15.00 uur. U bent van harte welkom! 
Petra Nijboer 
 
Dank 
Opnieuw richt ik een woord van dank tot u, vanwege het medeleven dat ik uit uw 
midden kreeg in verband met de gezondheidssituatie van mijn vader, die een tijd 
lang heel slecht is geweest. Hij leed onder een diepe depressie en een hardnekkig 
delier, waardoor zowel zijn geestelijke als lichamelijke gezondheid zo broos werden, 
dat wij vreesden voor zijn leven. Maar ik kan u melden dat het sinds een week weer 
de goede kant uitgaat. Hij is psychisch weer op de been, omdat het delier onder 
controle is en ook begint hij lichamelijk weer sterker te worden. 
Erwin de Fouw  
 
Sirkelslag YOUNG 
Op vrijdagavond 3 februari 2017 om 19.30 uur zullen we in het kerkcentrum Holy 
weer Sirkelslag YOUNG spelen. Sirkelslag YOUNG is een interactief spel voor 
jongeren van 12 tot en met 16 jaar. 
Je weet nog niet welke opdrachten jullie moeten gaan uitvoeren. Het enige wat je 
weet is dat duizenden jongeren uit het hele land op datzelfde tijdstip ook klaar zitten 
om de strijd aan te gaan met jouw groep.  
Het thema van Sirkelslag YOUNG is dit jaar Sterk & Dapper. 
We zorgen er natuurlijk weer voor dat alles geregeld is. De opdrachten zullen klaar 
staan, er is een jury en natuurlijk iets lekkers te eten en te drinken. Kortom, het wordt 
een gezellige avond! 
 
Heb je er al zin in? Zet 3 februari dan in je agenda en geef je op via de Whatsapp 
groep van de 11+ of spreek de KND-leiding de komende weken even aan. 
Peter van der Poel en Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Vrouwendag 
Op 4 maart aanstaande willen we een vrouwendag organiseren! Een dag waar we 
elkaar willen ontmoeten, willen ontspannen en na willen denken over wat ons leven 
zin geeft.  
Aan de hand van het thema “Wat kleurt jou leven?” hebben we een spreekster 
uitgenodigd en werken we dit thema uit in workshops.  



Het is de bedoeling om in ontspanning en zingeving verbinding te zoeken met elkaar, 
allemaal vrouwen met een eigen kleur.  
Interesse gekregen? Meld je aan en neem je buurvrouw, dochter, moeder, nichtje of 
welke vrouw dan ook bij je in de buurt, mee.  
We willen wel graag weten of je komt en met hoeveel vrouwen je komt.  
De dag duurt van 10.30 uur tot 14.30 uur. De kosten voor deze dag zijn € 5.- incl. 
lunch en iets “gekleurd” bij de koffie en/of thee.  
Aanmelden kan bij Arianne Lodder en Loes Hössen (loes.hossen@gmail.com) 
Loes Hössen 
 
CJV weer begonnen in het Kerkcentrum 
Na een aantal jaren afwezigheid, is de CJV Vlaardingen weer begonnen met 2 
activiteiten in het Kerkcentrum. De kerkenraad is blij weer activiteiten van CJV te 
kunnen huisvesten. Wellicht wordt et aanbod verder uitgebreid.  
Op woensdagmiddag wordt tussen 16:00 en 16:30 uur Peuterdans gegeven. Peuters 
tussen de 2,5 en 4 jaar maken hier hun allereerste dansje. Er worden dan leuke 
spelletjes gedaan, waarbij muziek en beweging centraal staan. Dansjuf Petra geeft 
deze gezellige en vrolijke lessen en ook de papa's, mama's, opa's, oma's of oppas 
ontkomen er niet aan om een dansje mee te doen. Peuterdans duurt in totaal 8 
weken. De andere lessen zijn op: 25 januari, 1, 8, 15, 22 februari, 8 en 15 maart. 
Kosten zijn € 12,- voor 8 bijeenkomsten. Je kunt je opgeven bij juf Petra. 
 
Direct aansluitend vind van 16:30 tot 17:30 uur Dance Kids Mini plaats. Kinderen van 
5 tot en met 7 jaar zijn bij Dance Kids Mini spelenderwijs bezig met dans. Ze leren 
omgaan met hun lichaam en ervaren hoe het is om op muziek te bewegen.  
Juffrouw Petra heeft al heel veel ervaring en komt dan ook met swingde muziek en 
leuke pasjes. We doen een hoop spelletjes en leren verschillende dansjes. 
De eerste les was dus op 18 januari in Kerkcentrum Holy. Hierna is er wekelijks les 
op woensdagmiddag van 16.30-17.30 (met uitzondering van de schoolvakanties). 
Kosten zijn €6,75 per maand. Ook hier is vooraf aanmelden is niet nodig, je kunt je 
ter plekke opgeven bij juffrouw Petra. Twijfel je nog? Dan kun je altijd een keer een 
proefles bijwonen. 
André Betsema 


