Terugblik op de doopviering
We kunnen terugkijken op een mooie doopviering (2 april) waarin de Heilige Doop
werd bediend aan de kleine Tessa den Outer. Veel indruk maakten de woorden van
haar moeder, Roos-Marije den Outer, die benoemde dat deze doop de keuze van
haar ouders is, maar dat zij hoopt, dat Tessa later zelf de waarde van het geloof zal
leren kennen.
Bij de diensten van Palmzondag tot en met Pasen
Op Palmzondag lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem, volgens
Johannes 12: 12-19. De kinderen verbeelden deze intocht, door met palmpaastokken
en enkele andere symbolen de kerk binnen te komen. Ook wordt een ikoon van
Jezus’ intocht meegedragen. Laat ieder zich uitgenodigd voelen zich bij ons aan te
sluiten. Zo kunnen we uitdrukken, dat het geloof een beweging is. Maar we lezen ook
verder en horen het evangelie over de graankorrel, verwijzend naar dood en
opstanding van Christus. De oudtestamentische lezing is uit Exodus15: 27- 16: 7.
Vanaf deze palmzondag lezen we een bijna doorlopende lezing uit het
Johannesevangelie, met daaraan voorafgaand lezingen uit het Eerste Testament.
Overigens: vorige week meldde ik per abuis, dat Joop van Witzenburg nog verder zal
gaan als ouderling. Net als Peter van der Poel neemt hij op deze zondag afscheid als
ouderling. Ria Witvoet zal nog wel enige tijd verder gaan met haar werk als ouderling.
Op Witte Donderdag (let op: aanvang 18.30 uur!) vieren we het Heilig Avondmaal in
aansluiting op een maaltijd van brood en vis. Op tafel ligt dan in elk geval het mooie
tafelkleed dat de kinderen op 26 maart hebben versierd met symbolen van alles
waarvoor zij dankbaar zijn en van het verhaal over de wonderlijke spijziging van
vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. We lezen verder het verhaal over
de instelling van het Pesachfeest, uit Exodus 12.
In de dienst van Goede Vrijdag (aanvang 19.30 uur) lezen we Hosea 6: 1-6, waarin
de prachtige woorden: “...liefde wil ik, geen offers...”. Vervolgens horen wij het
lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes, de hoofdstukken 18 en 19, waarin de
liefde van Jezus tot een vrijwillig offer wordt: zo vloeien deze begrippen samen. Aan
deze dienst werkt de Holycantorij mee.
In de Paaswake (aanvang 22.00 uur) klinken talrijke verhalen van uittocht en
doortocht, tot daarin, evenals op Paaszondag (aanvang: gewoon om 10.00 uur...)
het opstandingsevangelie klinkt als levende echo van het scheppingsverhaal. De
Vredescantorij verleent medewerking aan de Paaswake en de Holycantorij is op
Paaszondag weer paraat.
Erwin de Fouw
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.
De afgelopen weken heeft u steeds een weerbericht gehoord en gezien. Zoals u
weet, 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.
De afgelopen weken hebben de kinderen tijdens de kindernevendienst hard gewerkt
aan allerlei knutselwerkjes met de zon als thema. Komende zondag zullen de
kinderen de kunstwerken na de dienst gaan verkopen. Vergeet dus niet om wat extra

geld mee te nemen! De opbrengst gaat natuurlijk weer naar de veertigdagentijd
collecte “sterk en dapper”.
Namens de kindernevendienst,
Henriëtte den Dekker-Hoeve
Project 40-dagentijd
‘Sterk & Dapper, deel als Jezus’ is het thema van de 40-dagentijdcampagne 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. De
laatste zondag staat in het teken van stimuleren. Stimuleert u een ander wel eens om
sterk en dapper te zijn? Ik wil u deze zondag met behulp van beeld en geluid meer
vertellen over het zesde voorbeeldproject van deze campagne: Steun mensen met
een handicap in Myanmar.
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 340 euro voor deze campagne opgebracht zodat
de teller nu op ca 1570 euro staat.
Franz Jansen, werelddiaken
Onderweg naar Pasen
Nog één week voor Pasen. In deze Stille Week worden er avondgebeden gehouden
op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 april in zaal 4 van Kerkcentrum Holy.
Aanvang 19:00 uur. Momenten van stilte en bezinning.
Goed om zo met elkaar op weg te gaan naar Pasen.
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.
Tulpen in de kerk
Ook dit jaar staan er op Eerste Paasdag 16 april 2017 weer bossen gele tulpen
in het Kerkcentrum Holy. U kunt een bos tulpen meenemen voor iemand, die het in
het afgelopen jaar moeilijk heeft gehad, ziek of eenzaam is geweest, bv. een
gemeentelid, uw buurvrouw of buurman of een familielid. “Omzien naar elkaar”, dat
willen wij met deze groet tot uitdrukking brengen.
Namens de Wijkdiaconie Holy,
Wil Baris
70-plus kring

Op woensdag 12 april komt de gesprekskring voor 70-plussers in onze gemeente
weer bijeen van 15:00 uur tot 16:30 uur in één van de zalen van het Kerkcentrum
Holy onder het genot van een kopje of thee.
Dit keer zal het gesprek gaan over Pasen.
Ook als u nog niet eerder bent geweest, bent u van harte welkom om met ons mee te
praten!
Maarten van Ree
Afgelopen zondag bezocht de 11+-groep, samen met de jongeren uit AmbachtOost, de ‘Democratiefabriek’ in de bibliotheek. In het kader van de Geuzenmaand
werd deze interactieve tentoonstelling bezocht. Ze gingen aan de slag met machines
en apparaten om van alles op het gebied van democratie te onderzoeken.
Gesprek over het Heilig Avondmaal
Op zondag 5 maart hadden we, na een viering van Schrift en Tafel, een gesprek over
het Heilig Avondmaal. Er was een goede opkomst (ongeveer 30 mensen), waaruit
bleek dat veel gemeenteleden dit een belangrijk onderwerp vonden om over van
gedachten te wisselen. Hieronder wil ik de belangrijkste punten uit dit gesprek
weergeven, met dank aan degenen die aantekeningen hadden gemaakt en die aan
mij hadden gemaild.
De directe aanleiding van het gesprek was, dat we na de gemeentezondag op 2
oktober 2016, niet waren toegekomen aan het bespreken van het Avondmaal, maar
alleen de doop hadden kunnen bespreken. Ook was er een brief gestuurd door de
Synode van de Protestantse Kerk, met het verzoek om in de gemeenten hierover een
geloofsgesprek te voeren. In die brief werd al genoemd, dat er binnen het geheel van
de PKN een grote diversiteit aan belevingen en wijzen van vieren bestaat. Ons
gesprek op 5 maart heeft die constatering zeker bevestigd, want de verscheidenheid
in onze gemeente is ook op dit punt groot gebleken, vooral wat de persoonlijke
beleving ervan betreft.
Een deel van de aanwezigen getuigde van grote gehechtheid aan het Heilig
Avondmaal: het is voor hen voedsel voor onderweg en het vieren ervan versterkt het
besef als gemeente bij elkaar te horen. Iemand merkte op, dat het een goede vondst
was van Jezus, om mensen aan de eettafel samen te brengen en zo niet alleen met
elkaar, maar ook met Hem verbonden te blijven. Anderen zeiden juist weinig tot niets
te beleven aan het vieren van het Avondmaal. Daarbij speelde ook mee, dat de
klassieke liederen die erbij gezongen worden, waaronder de geloofsbelijdenis en het
Agnus Dei (Lam Gods), hen confronteren met zonde en schuld.
Het leverde voor sommigen ook de vraag op, of een ritueel als het Heilig Avondmaal
nog wel gevierd zou moeten worden, in deze tijd. Maar er waren zeker ook mensen
aanwezig, die de gekozen liederen mooi en passend vonden. Zij herkenden ook niet,
dat de beleving van schuld en zonde in onze avondmaalsvieringen zo op de
voorgrond zou staan. Iemand anders vond, dat het in het Heilig Avondmaal om een
geheimenis gaat, dat niet verklaard hoeft te worden (wat ook niet kan).
Toen het onderwerp veranderde in de wijze van vieren, bleken opvallend veel
mensen voorstanders te zijn van het vormen van één grote kring. Want in een kring
is de verbondenheid tussen de mensen die samen vieren het beste ervaarbaar te
maken. Mits het vormen ervan geordend verloopt en te realiseren is, in onze
kerkzaal. Het bezwaar aan het naar voren lopen om brood en wijn te ontvangen,
werd door sommigen verwoord als het gevoel een defilé bij te wonen, waarbij de
neiging kan ontstaan te kijken wie er nog meer aanwezig is. Je kunt je dan snel

toeschouwer voelen. Andere manieren die werden geopperd om de gezamenlijkheid
van de avondmaalsviering te benadrukken, ook als deze lopend wordt gevierd, is het
samen zingen en, als er een kring kan worden gevormd, het als gemeenteleden aan
elkaar uitreiken van brood en wijn. Er waren ook mensen die hechten aan het zittend
delen in brood en wijn, rond tafels of in de stoelenrijen.
Op de vraag aan hoe vaak men Avondmaal zou willen vieren, varieerde het antwoord
van: liefst elke week of elke maand, tot niet vaker dan nu (zes keer). Bij die laatste
groep speelt mee, dat men weet dat sommige gemeenteleden wegblijven, als er
Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Tenslotte spraken we over de mogelijkheid om ook op andere plekken te vieren,
zoals in de intimiteit van de huiskring of juist in de openbaarheid van het park
(vroeger vierde men in Holy wel eens op het voetbalveld!). Samen vieren met Rooms
katholieken is voor veel protestanten een wens, maar wordt door de Rooms
katholieke kerkleiding nog steeds niet goedgekeurd. We spraken af dat de predikant
af en toe iets over (zijn visie op) het Heilig Avondmaal zal schrijven.
Erwin de Fouw

