KOPIJ ONDERWEG 20 FEBRUARI 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY
Bij zondag 26 februari
Komende zondag mag ik voorgaan. Het is alweer de laatste zondag voordat met
Aswoensdag op 1 maart de veertigdagen tijd begint.
Ik volg het (alternatieve) Luthers leesrooster. Met deze lezingen worden we toegerust
om ons op Pasen voor te bereiden. Op het programma staan Jesaja 38: 1-6 waarin
het gaat over de dodelijke ziekte en de genezing van Hizkia en Lucas 18: 31-43,
waarin Jezus het optrekken naar Jeruzalem al aankondigt en hij een blinde geneest.
Ook zal 1 Kor 13: 1-13 klinken.
Genezingsverhalen zijn vaak ingewikkeld voor mensen, maar het heeft vooral te
maken met anders te leren kijken. De lezingen hebben met elkaar gemeen dat ze te
maken hebben met terugzien, het moment zelf en vooruitkijken. Ik hoop u daar
zondag meer over te kunnen vertellen.
De Holycantorij o.l.v. Piet George werkt mee aan deze dienst. Dat het een goede
dienst mag zijn zondag.
In Het Zonnehuis is om 10:15 uur een viering waarin Peterjan v.d. Wal zal voorgaan.
Petra Nijboer
Begin van de Veertigdagentijd
Op woensdag 1 maart markeren we samen met onze buren van de Pax Christi het
begin van de Veertigdagentijd. We komen om 19:30 uur bijeen in de Pax Christikerk
voor de Aswoensdagviering.
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 1 maart 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in
het Kerkcentrum Holy. Op deze middag komt Tineke van der Hoek vertellen over
haar reis door Ecuador en ze laat ook de foto's zien van dit land. En natuurlijk kunt u
tijdens de tweede helft van de middag weer spelletjes doen en/of een praatje met
elkaar maken. Komt u ook ??
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u
nog nooit geweest bent: u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of
uw buren meenemen. Tot ziens op woensdag 1 maart a.s.
Als u vervoer nodig hebt, belt u dan even met Marijke Judels, tel. 4750716
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum, tel. 4741164
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022
Derde Avond: ‘Tijd en tijd’ - Over het kerkelijk jaar
De schrijver Willem Jan Otten noemde het kerkelijk jaar ‘het grootste, meest
uitgebreide en sowieso langdurigste kunstwerk dat de westerse cultuur heeft
voortgebracht. Het is een oneindig gedicht waarvan per mis of dienst een strofe
wordt voorgelezen.’
De derde avond over veertigdagentijd en Pasen is verplaatst naar donderdag 9
maart! Tijd: van 20.00-22.00 uur in de Bethelkerk
Graag opgeven bij: Ds. Erwin de Fouw, tel. 7860003, e-mail: erwindefouw@telfort.nl
of bij Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 4348433, e-mail: predikant@ambachtoost.nl
In Memoriam

Op maandag 13 februari is overleden ons gemeentelid Jacob - Jaap - Schumacher,
in de leeftijd van 81 jaar. Mijnheer Schumacher was getrouwd met Jopie Schnitger.
Samen hadden ze twee kinderen: Cariene en Hans, twee schoonkinderen en drie
kleinkinderen. Jaap werd geboren in Rotterdam-Crooswijk en groeide op in een
Luthers gezin. Na hun huwelijk werden ze in 1965 lid van de Nederlands Hervormde
gemeente in Vlaardingen Holy. Daar zong hij geruime tijd mee in de Holycantorij. In
de goede jaren hielden zijn vrouw en hij van kamperen in Frankrijk en ook in
Zeeland. De laatste jaren werden getekend door steeds verdere achteruitgang. Kort
na zijn verhuizing naar Drieën-Huysen is hij overleden. De crematie vond plaats op
16 februari, in Capelle aan den IJssel. We vertrouwen hem toe aan God en wensen
zijn vrouw, (schoon)kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en Gods kracht.
Erwin de Fouw

