
KOPIJ ONDERWEG 30 JANUARI 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Bij zondag 5 februari 
Op deze vijfde zondag na Epifanie lezen we volgens het oecumenisch leesrooster 
verder uit de Bergrede, Mattheüs 5: 13-16. Twee korte stukken, maar zeer bekend en 
nog altijd zeer uitdagend. Wat betekent het dat de door Jezus aangesprokenen “zout 
van de aarde” en “licht in de wereld” worden genoemd? En, als wij onszelf hier ook 
aangesproken weten, wat zegt dat dan over ons? En wat vraagt het van ons? De 
tekst uit Jesaja 43, 9-12, klinkt al even stellig: “Mijn getuige zijn jullie, spreekt de 
Heer, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb”. Opnieuw zal het dus deze zondag over 
roeping gaan. 
Erwin de Fouw 
 
11+ groep 
Zondag 5 februari komen we bij elkaar om de "Verrassend Holy" dienst van een 
week later, 12 februari, voor te bereiden. We gaan muziek uitzoeken passend bij het 
thema "presteren en prestatiedruk". 
Zoek vast wat op thuis en neem zondag je mobiel mee! Tot zondag! 
En vergeet Sirkelslag niet! Vrijdagavond, 3 februari, vanaf 19.30 uur Kerkcentrum 
Holy. 
Peter Schlebaum 
 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
A.s. zaterdag, 4 februari, zullen de containers weer klaarstaan op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Uw papier en karton (graag gescheiden) kunt u inleveren van 9.00 – 
11.30 uur. Van harte aanbevolen. 
Opbrengst: in de maand december was de opbrengst € 347,30 over 4,6 ton (75,50 
per ton) 
Giften: we ontvingen in november/december de volgende giften:  
Bestemd voor Studenten € 250,00, voor het Broodproject € 40,00 + 25,00 + 20,00 
+ 450,00 (inclusief een bedrag voor Kerstpakketten), voor Algemene Zaken € 
200,00 + 200,00 + 35,00 + 30,00 
Onze hartelijke dank hiervoor, de Roemenië-Werkgroep 
  
70 plus kring 
Op woensdag 8 februari komt de gesprekskring voor 70 plussers in onze gemeente 
weer bijeen. Om 15.00 uur, in het kerkcentrum Holy, onder het genot van koffie en 
thee. De nieuwe editie van het maandblad de Open Deur ligt voor u klaar in zaal 3. 
Als u dus voorafgaand aan 8 februari in de kerk bent, kunt u een exemplaar 
meenemen. Zo kunt u zich, als u dat wilt, thuis al voorbereiden op het gesprek. Ook 
als nog niet eerder geweest bent, bent u van harte welkom om mee te praten! 
Erwin de Fouw 
 
Roze viering Maassluis op 14 februari 
Op Valentijnsdag , dinsdag 14 februari , wordt een Roze viering gehouden in het 
Kompas, het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Maassluis. De 
viering is bedoeld voor mensen uit de LHBT-gemeenschap (LHBT: lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel en transgender) en is voorbereid door mensen uit 
diezelfde gemeenschap en door mensen die hen een warm hart toedragen. 
Bijzondere medewerking wordt verleend door het Rotterdamse Transgenderkoor. De 



dienst staat in het teken van het thema ‘geheimen’, maar net zo goed in het teken 
van: ‘gekend worden’. Dit mede op basis van psalm 139: “Heer, U kent mij, u 
doorgrondt mij”. We zijn heel blij dat de Vrijgemaakt gereformeerde kerk haar 
gastvrijheid aanbiedt. De viering begint om 19.30 uur en het adres is Ibisstraat 1, 
Maassluis. Voorganger is Ds. Erwin de Fouw, predikant van de wijkgemeente Holy 
van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. 
 
Vrouwendag – “wat kleurt jouw leven?” 
Op zaterdag 4 maart aanstaande wordt er een vrouwendag georganiseerd! Ieder van 
ons kleurt haar leven op een eigen, unieke manier. Als kind kregen we een 
kleurenpalet mee, tijdens ons leven voegden mensen en gebeurtenissen daar hun 
kleuren aan toe. En zo kwamen we langzaamaan tot de kleur(en) van ons eigen 
leven. Met de vraag “wat kleurt jouw leven” ga je, op een laagdrempelige manier in 
workshops op zoek naar de kleuren in jouw leven. Ben je er tevreden mee of missen 
er nog kleuren? Interesse gekregen? Meld je aan en neem je buurvrouw, dochter, 
moeder, nichtje of mee. Misschien is het leuk om met vrouwen uit de straat te komen 
om op deze manier nader kennis te maken. De dag duurt van 11.30 uur tot 16.00 
uur. De kosten voor deze dag zijn € 5.- incl. lunch. We hebben al wat aanmeldingen 
maar er is nog plaats genoeg. Voor vragen en voor het aanmelden kun je terecht bij 
Loes Hössen (loes.hossen@gmail.com) of Arianne Lodder 
(ariannelodder.kw@gmail.com) Wij hopen jou te zien op 4 maart! 
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