
KOPIJ ONDERWEG 6 FEBRUARI 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Zout en licht 
Na de dienst op zondag 5 februari, die in het teken stond van "Jullie zijn het zout van 
de aarde" en "Jullie zijn het licht in de wereld” (Mattheüs 5: 13-16), ontving ik via Ina 
van der Velden-Moerman het gedicht dat haar vader, Cor Moerman, bij deze 
woorden van Jezus schreef. Met haar toestemming wil ik het graag met u delen: 
 
Laat mij het zout zijn van Uw aarde, 
Dat in de morgendauw versmelt, 
Dat zich verliest en eigen waarde 
Tot in Uw dienst ten offer stelt. 
 
Laat mij het zout zijn in de broden, 
Onzichtbaar dienstig tot de smaak; 
Tot troost voor hen, die in hun noden, 
Uw Woord verwachten in hun zaak. 
 
Laat mij het zout zijn dat wil hoeden 
Al wat bedreigd wordt door bederf, 
Het slechte overwint het goede, 
Tenzij Uw Geest ons hart verwerft. 
 
Laat mij het zout zijn in Uw handen, 
Strooi mij maar kwistig in het rond; 
Het geeft niet waar ik zal belanden, 
De aarde is Uw goede grond. 
 
Erwin de Fouw 
 
Verrassend Holy 
Op zondag 12 februari, zondag septuagesima (70e) vieren we weer een Verrassend 
Holy dienst. Deze dienst staat aan de ene kant in het teken van sport, beweging en 
concurrentie(gevoelens), maar aan de andere kant ook van niet altijd de eerste 
hoeven zijn, omdat we in navolging van Jezus vertrouwen op Gods liefde, die elk van 
ons bestaansrecht geeft.  
De teksten waaruit we dit opdiepen zijn: I Korintiërs 9: 24-27 en Matteüs 20: 1-16a.  
De kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan naar de Kindernevendienst, maar de rest 
van de kinderen blijft in de kerkzaal.  
Tevens vragen we de kinderen een voorwerp mee te nemen dat past bij de volgende 
vragen: ‘Waar ben je goed in?’, ‘Wat vind je belangrijk?’ en ‘Waar wordt je blij van?’. 
 
We drinken koffie vanaf 9:45 uur en beginnen de dienst dan om 10:15 uur. 
 
De 11+groep is in het bijzonder betrokken geweest bij de voorbereiding van deze 
viering en zal ook in de viering meewerken. Maar ook is het de bedoeling alle 
generaties recht te doen. We zien ernaar uit! 
 
Namens de voorbereidingsgroep:  
Erwin de Fouw 



 
 
Zonnehuis 
In Het Zonnehuis zal deze ochtend Ds. Peterjan van der Wal voorgaan. In deze 
viering wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Aanvang 10:15 uur. 
 
Paaskaarsen 
Ook dit jaar willen we u de gelegenheid bieden zelf een huispaaskaars te bestellen. 
Er zijn 4 reliëfs en even zoveel maten (en prijzen). Ook is het mogelijk om een 
bijpassende kandelaar te bestellen. In de hal van het Kerkcentrum zal een intekenlijst 
komen te liggen. U kunt tot 12 maart uw bestelling door geven. Informatie over de 
betaling volgt later. 
André Betsema 
 
Bedankt! 
Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en 
zusters, dragen wij elkanders last. 
(Bron: Opwekking 378) 

 
Uw medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van Kees is ons tot grote 
steun geweest. Hartelijk dank hiervoor. 
Ina, Corianne en Johannes van der Velden 
 
 
 


