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Terugblik op de Verrassend Holy viering van 12 februari
Een viering vol beweging in verschillende opzichten was het op zondag 12 februari.
We kwamen binnen met een kleine processie en uit de liederen en muziek sprak en
klonk, dat God mensen in beweging zet om zich in te zetten voor een leven op weg
naar zijn rijk van vrede en recht. Maar ook dat andere aspect was er: wij zijn thuis bij
God, wij hoeven ons voor Hem niet te bewijzen. De spanning tussen die twee
aspecten zit natuurlijk in ons hele geloofsleven en het kwam in deze dienst duidelijk
naar buiten. Zelfs met muziek van Queen: ‘We are the champions’. Dat lijkt niet voor
de hand te liggen. Maar de elfplussers kozen het bij I Korinthe 9: 24-27, waar Paulus
zijn inzet voor het evangelie en zijn verlangen naar een leven met God vergelijkt met
de inzet voor een wedstrijd in hardlopen en zelfs boksen. Uit de gelijkenis van de
werkers in de wijngaard kwam Gods verrassende wijze van omgaan met wat wij zo
normaal vinden op: ieder het zijne. Maar God gunt iedereen wat Hij goed voor ons
vindt: het vertrouwen dat we er mogen zijn en dat wij deel krijgen aan zijn koninkrijk.
Daarbij zijn niet onze prestaties doorslaggevend, maar Gods liefde. En dat is genoeg
om mee te leven.
Een bijzonder woord van dank gaan die deze viering muzikaal hebben ondersteund:
Piet George Klootwijk, die even bekwaam achter de piano is als achter het orgel,
Jaap van Toor, André van Aperen en Ed de Koning, die ons begeleidden bij de
Keltisch getinte liederen. Ook dank aan de elfplusgroep, die muziek uitkoos, uit de
Bijbel las, mededelingen deed, collecteerde, de schermen bediende en ten overstaan
van ons allen in gesprek gingen. Een moed die ook de jongere kinderen lieten zien,
zoals elke week. Peter Schlebaum bedankt voor de wijze waarop hij het gesprek met
de elfplussers voerde en hen erop had voorbereid. Tenslotte bedanken we ook
jeugdwerker Juliëtte Pol, die de voorbereidingsgroep heeft begeleid en helaas niet op
tijd in Vlaardingen kon komen, door de winterse weersomstandigheden.
Erwin de Fouw
Complimenten
Het was afgelopen zondag de eerste keer dat ik een Verrassend Holy zondag
meemaakte. Verrassend was het zeker en ook heel erg leuk! Als u niet geweest bent,
dan is het de moeite waard om anderen die er wel waren, te vragen hoe het was.
Wat mij, een dag erna, blij maakt is dat ik heb ervaren en gezien dat het mogelijk is
om liturgie en kerkdienst te combineren met een leefwereld van jongeren. We
kunnen als volwassenen van alles verzinnen voor onze jongeren, maar het werkt
alleen als we samen werken mét de jongeren. Laten we dat vooral blijven doen.
In het interview met de jongens en ook in de preek van Erwin kwam naar voren dat
we elkaar ook in de kerk wel vaker complimenten mogen geven. Ik doe het nu heel
graag: 11+ groep: mijn complimenten dat jullie, samen met anderen, zo’n mooie
kerkdienst hebben gemaakt! Dit smaakt wat mij betreft naar meer.
Arianne Lodder
Zondag 19 februari
Op zondag 19 februari, zondag sexagesima (Zestigste dag voor Pasen) gaat Ds. J.
C. Bos voor, uit Heemstede. Hij is een goede bekende in onze gemeente. Op het
oecumenisch leesrooster staat, volgens het alternatieve (lutherse) spoor de gelijkenis

van het zaad, volgens Lucas 8: 4 - 15. Daarbij heeft collega Bos als lezing uit het
Eerste Testament gekozen voor Jesaja 55. Ik wens u allen een goede dienst toe.
In Het Zonnehuis zal Ds. Jan de Geus voorgaan. Aanvang van deze dienst is om
10:15 uur.
Erwin de Fouw
Bijbelkring Meerpaal
Op woensdag 22 februari is er in de kapel van de Meerpaal weer een bijbelkring. We
beginnen om 15..00 uur. U bent van harte welkom!
Petra Nijboer
Wat kleurt jouw leven?
Wat kleurt voor jouw, als vrouw, jouw leven? We gaan letterlijk aan de hand van
kleuren hiernaar kijken. Welke kleuren passen nu bij jou? Welke kleuren zou je nog
willen toevoegen aan je leven?
Via laagdrempelige, creatieve workshops gaan we hiermee aan de slag.
Het programma is klaar en we hebben multiculturele vrouwenkoor De Colores bereid
gevonden te komen zingen. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog! En
neem andere vrouwen mee.
De feiten op een rij: zaterdag 4 maart 2017 in Kerkcentrum Holy, van 11.30 – 16.00
uur. Aanmelden kan bij Loes Hössen (loes.hossen@gmail.com, tel. 06 49 7725 80)
en Arianne Lodder (ariannelodder.kw@gmail.com – in verband met vakantie kan het
aanmelden bij Arianne alleen per e-mail) Wij hopen jou te mogen begroeten!
Loes Hössen en Arianne Lodder

