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Aanstaande zondag  
Op zondag 2 april, zondag Judica (‘Doe mij recht’), naar psalm 43, zal Tessa den Outer 
worden gedoopt. Tessa werd geboren op 24 december 2016. Ze is het dochtertje van ons 
gemeentelid Roos-Marije den Outer - van Dijk en haar man Peter den Outer en het zusje van 
Bart, die eerder gedoopt werd temidden van onze gemeente. Verheugend, zo’n doop, zowel 
voor de familie van Tessa als voor ons als gemeente. En voor Tessa zelf, natuurlijk, al zal ze 
dat later pas kunnen beseffen.  
De Doop is een sacrament: ook onze Protestantse Kerk spreekt over de Heilige Doop. Dat 
klinkt zo groot voor drie handjes water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest, uitgegoten over zo’n klein hoofdje. Maar er wordt dan ook iets groots meegegeven: 
het mensenkind ontvangt de doop als teken, dat God zich met hem/haar verbonden heeft en 
nooit meer zal loslaten en ook steeds opnieuw zal laten beginnen. We worden maar één keer 
in het leven gedoopt. Maar dat betekent niet, dat je niet meer met je doop bezig moet zijn. 
Verre van dat: de doop is, zoals Luther zei, ‘ons dagelijks kleed’. Ons hele leven  van vallen 
en weer opstaan lang, oefenen we onze doop, oefenen we ons in mens zijn voor Gods 
aangezicht. Met de doop komt het leven van een mens in het perspectief te staan van Gods 
toekomst en van dagelijkse vernieuwing en vergeving. De doop heeft dan ook alles met 
Pasen te maken, zoals in de paasnacht duidelijk wordt gemaakt. Het is sterven en opstaan 
met Jezus Christus. Dat te ontvangen, mag met recht ‘heilig’ heten.                                                                                               
U heeft al eerder kunnen meemaken, dat ik, na een inleiding, eerst de doop bedien en 
daarna pas de doopvragen aan de ouders stel. Ik kies deze volgorde om te benadrukken dat 
de doop eerst en voor alles een geschenk van God aan ons is. 
Op deze zondag Judica lezen we (heel toepasselijk, bij de doop!) Exodus 14: 15-31, het 
verhaal over de doortocht door de zee en als evangelie: Johannes 8: 46-59, waarin Jezus 
toegeworpen krijgt, een Samaritaan te zijn en bezeten te zijn. Boeiende teksten. 

In het Zonnehuis zal om 10.15 uur voorgaan mevrouw Mieke Zoutendijk.  

Palmzondag 
Op Palmzondag, 9 april, zullen we afscheid nemen van Peter van der Poel in zijn rol van 
jeugdouderling. Hij legde die taak al enige tijd geleden neer, maar in deze dienst willen we 
hem daarvoor bedanken en hem alle goeds toewensen. Ook staan we er kort bij stil, dat 
Joop van Witzenburg en Ria Witvoet beide nog enige tijd verder zullen gaan als ouderlingen. 
Inhoudelijk staat de dienst uiteraard in het teken van Jezus’ intocht in Jeruzalem (Johannes 
12: 12-24). Natuurlijk komen de kinderen weer in vrolijke optocht de kerk in, maar het zal er 
toch ook net weer even anders aan toegaan dan vorige jaren.  
Erwin de Fouw 
 
11+ groep 
Komende zondag gaan we niet naar het Kerkcentrum maar naar de "Democratiefabriek", 
een interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap.  
De tentoonstelling heet "Fabriek" omdat we met z'n allen hard moeten blijven werken om 
de democratie te behouden en misschien wel nieuw leven in te blazen. We verzamelen 
om 10.00 uur bij de ingang van de bibliotheek in de Waalstraat. De jongeren van de 
Bethelkerk komen ook. 
Op donderdag 13 april gaan we met z'n allen naar de Windwijzer om te kijken naar "De 
Passion". Start om 20.30 uur. 
Peter Schlebaum 
 
Kindernevendienstproject : “Geloof in het leven” 

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen die we 
lezen gaan over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere 
mensen die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. 



Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand ophouden. 
Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen 
zal gaan schijnen.   
De afgelopen weken heeft u steeds een weerbericht gehoord en gezien.  Ook zondag 
zal er weer één in de dienst voorbijkomen. Let u ook weer op de opkomende zon? Er zal 
weer een stukje bij komen. Zo wordt de zon steeds voller.  De zon als een teken van 
leven. Hoe donker de nacht namelijk ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan 
schijnen.  
Tijdens de kindernevendienst gaan we deze week ook weer verder met de knutselwerkjes. 
We blijven weer wat langer in onze eigen ruimte zodat we alles af kunnen maken.  Dat is 
nodig ook, want zondag 9 april zullen we al de kunstwerken na de dienst gaan verkopen. 
Vergeet dus niet om volgende week wat extra geld mee te nemen! De opbrengst gaat 
natuurlijk weer naar de veertigdagentijd collecte “sterk en dapper”. 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Project 40dagentijd 
‘Sterk & Dapper, deel als Jezus’ is het thema van de 40dagentijdcampagne in 2017. Een 
thema dat ons vraagt te delen zoals Hij deelt. We hopen dat u dit ook gaat doen. Op weg 
naar Pasen verdiepen we elke week een vorm van sterk en dapper zijn. Komende zondag 
staat in het teken van bevestigen. Krijgt of geeft u wel eens een bevestiging aan iemand dat 
hij het goed doet? Ik wil u komende zondag met behulp van beeld en geluid meer vertellen 
over het vierde voorbeeldproject van deze campagne: Een toekomst voor jongeren in Zuid-
Afrika. 
Na afloop van de dienst staan de kinderen van de kindernevendienst weer met busjes klaar 
om uw besparingen van de afgelopen week te verzamelen. Afgelopen zondag heeft uw 
besparingen bijna 275 euro voor deze campagne opgebracht zodat de teller nu op ca 1230 
euro staat. 
Franz Jansen, werelddiaken 
 
Roemenië Werkgroep Holy 
Zaterdag 1 april 2017 staan de containers weer klaar op de stoep voor het Kerkcentrum 
Holy. Papier en karton kunt u  inleveren van 09.00 tot 11. 30 uur. De papierprijzen zijn 
gestegen. Hier zijn we heel blij mee. Onze mannen staan klaar om uw oud papier in 
ontvangst te nemen. 
Opbrengst: In de maand februari was de opbrengst oud papier € 410,22 voor 5,16 ton (€  
79,50 per ton). 
Giften: Collecte Bijbelkring De Meerpaal € 45,40; Collecten Drieën-Huysen € 71,00, € 50,00 
en € 56,60, bestemd voor algemene zaken. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 5 april 2017 wordt weer de ontmoetings (soos) middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Komt u ook ??  
Op deze middag  volgen wij een orde van dienst met als thema "Op weg naar Pasen" m.m.v. 
ds. Erwin de Fouw en Jaap van Toor. Ook zullen wij samen het Heilig Avondmaal vieren.  
Tijdens het tweede deel van de middag na nog een kopje koffie of thee kunnen er weer 
spelletjes gedaan worden. Houdt u niet van spelletjes, dan is er altijd wel iemand waar u een 
praatje mee kan maken.  
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 5 april a.s.; als u vervoer nodig hebt, bel dan even met Marijke Judels 
(tel. 4750716) 
Voor informatie kunt u bellen met:  



Rinske Schlebaum  4741164 
Anneke v.d. Graaf 2497022 
 
Onderweg naar Pasen.  
In deze 40-dagentijd zijn er avondgebeden in de Pax Christi op de donderdagavonden 
van 19.30-20.00 uur. Momenten van stilte, bezinning. Het avondgebed op donderdag 6 
april is voorbereid door Anne van der Horst met muzikale begeleiding van Ruud Halkes. 
We hopen op een goed moment van samenzijn. 
Ria Witvoet 
 
Uitnodiging maaltijd op Witte Donderdag 13 april 2017.  
In het Kerkcentrum Holy zal op Witte donderdag 13 april 2017 een eenvoudige maaltijd 
worden gehouden, afgesloten met de viering van het Heilig 
Avondmaal.  
In deze viering zal ds. Erwin de Fouw voorgaan. Tijdens de 
maaltijd zal uitleg worden gegeven van de Pesachmaaltijd, 
waarbij de lijnen worden doorgetrokken naar het Heilig 
Avondmaal en het Paasfeest. 
U bent van harte welkom. De maaltijd begint om 18.30 uur. 
De kerk is open om 18.00 uur. Kinderen zijn van harte 
welkom. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten, die klaar liggen na de zondagsdienst. 
Hebt u vragen dan kunt u bellen naar: 
Wil Baris tel. 010-4744811 of Titia Strik tel. 010- 4741668.  
 
In memoriam Hannie Hersbach-Kooij. 
Op zaterdag 18 maart is plotseling overleden Sophia Johanna Hersbach-Kooij. Zij werd 66 
jaar.  
Hannie, geboren als één van de oudste van de 10 kinderen in het gezin van Kooij uit 
Boskoop. Hannie was de eerste die het ouderlijk huis verliet om in Rotterdam in het 
Eudokiaziekenhuis de opleiding tot verpleegster te gaan volgen. Een periode van werken, 
leren, maar ook plezier maken met vriendinnen. Vriendinnen die elkaar zeer dierbaar waren 
en tot op heden een belangrijke plaats innamen in het leven van Hannie. In die tijd leerde 
Hannie ook Jan kennen, trouwden en gingen in Vlaardingen wonen. Samen kregen ze 4 
kinderen. Een drukke tijd voor het jonge gezin, maar Hannie genoot volop. Ze pakte haar 
werk weer op, ging daarbij studeren en werd wijkverpleegkundige. Tijdens het afscheid van 
Hannie op vrijdag 24 maart in de aula van begraafplaats Holy, werd Hannie getekend met de 
woorden; lief, zorgzaam, attent, luisterend, bescheiden en geïnteresseerd in mensen om 
haar heen. Dit was Hannie  als vrouw van Jan, als moeder, als oma, dochter, zus, vriendin, 
maar ook als gemeentelid. Vele jaren was Hannie contactpersoon en trouw deelnemer aan 
de preekvoorbereidingsgroep. De laatste tijd wat minder vaak omdat Hannie ook graag bij 
haar kleinkinderen wilde zijn. Ze heeft van haar kleinkinderen genoten!! 
Na de plechtigheid in de aula hebben wij Hannie naar haar laatste rustplaats begeleid. Dat 
het licht en de warmte van Gods Liefde, dat Hannie voorging en waaruit Hannie leefde, Jan, 
Liesbeth en Mark, Mirjam en Rob, Maartje, Maarten en Diana en de kleinkinderen Casper, 
Joris, Marit, Ivar en Phileine en Ralph mag omringen en tot troost mag zijn. 
Rinske Schlebaum.   
 


