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Zondag 4 juni is het Pinksteren.  
Er is deze zondag geen viering in het Kerkcentrum Holy maar een gezamenlijke viering in de 
Grote Kerk, die om 10.00 uur begint. 
In het Zonnehuis zal om 10.15 uur voorgaan ds. A.J.P.W. van der Wal en wordt het Heilig 
Avondmaal gevierd. 
Zondag 11 juni zal Petra Nijboer in het Kerkcentrum Holy voorgaan. In het Zonnehuis gaat 
dan om 10.15 uur voor Mieke Zoutendijk en zal medewerking worden verleend door het koor 
“The Messengers” o.l.v. David van de Braak. 
Goede vieringen gewenst [PGK] 
 
Pinksterviering in de Grote Kerk 
Aanstaande zondag is er een gezamenlijke viering van de wijkgemeenten Holy, Centrum-en 
Ambacht-Oost  in de Grote kerk, dit keer met wijkgemeente Centrum-West als organiserend 
brein. Het thema is ‘vuur en vlam’ en de lezingen zijn Handelingen 2 ( uiteraard) en Johannes 
14: 23-27 ( waarin Jezus verwijst naar de Heilige Geest die zal komen). Er is onder leiding van 
Jaap van Toor speciaal voor de gelegenheid Pinksterkoor samengesteld, op het orgel speelt 
Aad Zoutendijk. Natuurlijk is er oppas en kindernevendienst. Wij kijken er naar uit en hopen op 
een inspirerende viering. Van harte welkom! 
Ds. Nico Paap, Juliëtte Pol en Petra Nijboer 
 
Bij zondag 11 juni 
Op deze zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid, mag ik voorgaan en zal daarbij het 
Luthers leesrooster volgen, waarbij Jesaja 6: 1-8 en Johannes 3: 1-15 centraal staan. Drie-
eenheid… geen onbekend begrip in de kerk, maar wel een ingewikkeld begrip. Voor veel 
mensen is het lastig om daarbij iets concreets voor te stellen. Jesaja is onder de indruk van 
wat er in de tempel gebeurt waarin hij God op een hoogverheven troon ziet. Nikodemus begrijpt 
niet zo goed wat Jezus bedoelt met dat hij ‘opnieuw geboren’ zal moeten worden. Wat deze 
ingewikkelde teksten ons – mensen van vandaag- te zeggen kunnen hebben, daar hoop ik u 
de zondag na Pinksteren meer over te kunnen vertellen.  
Petra Nijboer 
 
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 7 juni 2017 wordt weer de ontmoetings (soos) middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Op deze middag komt Hans Strik vertellen over de reis die hij met een 
aantal andere gemeenteleden heeft gemaakt naar Srebrenica. U heeft er over kunnen lezen 
in Onderweg en in Holy Actueel. Hans zal u ook foto's laten zien. Komt u ook ??  
Na de pauze kunnen er nog spelletjes worden gedaan; wilt u liever wat blijven praten met 
elkaar, dat kan natuurlijk 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 7 juni 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 
 
70 plusgroep 
Op woensdag 14 juni komt de zeventig plusgroep weer bijeen. We spreken dan weer met 
elkaar naar aanleiding van een thema uit maandblad De Open Deur. We beginnen om 15.00 
uur. Van harte welkom! 
Ds. Erwin de Fouw 



 
Koffiedrinken na de kerkdienst. 
Misschien is het u al opgevallen: de organisatie van het koffiedrinken na de dienst is veranderd. 
Er worden kannen met koffie op de tafels gezet zodat u voor elkaar koffie kunt schenken. Ook 
op de statafels worden in het vervolg kannen neergezet. 
Met deze veranderingen hopen we dat er meer ontmoeting en contact ontstaat en er nog meer 
sprake is van ‘samen koffie drinken’. Tegelijkertijd heeft het ook een praktische consequentie: 
er is minder sprake van opstopping bij de bar doordat er meer schenkpunten zijn.  
Aan de bar wordt koffie geschonken voor mensen die niet aan een tafel willen zitten of staan. 
Over het koffieschenken aan de bar gesproken: de groep koffiezetters is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. U bent eens in de paar weken aan de beurt. Het is een gezellige groep en een 
leuke manier om na de kerkdienst met andere gemeenteleden in contact te komen. 
Voor aanmelden en meer informatie kunt u terecht bij Jet Zevenbergen, tel. 475 1225. 
Jet Zevenbergen, Thomas Bezemer, Arianne Lodder 
 
In memoriam 
Op zondag 21 mei is overleden Hendrika Maan-van Noortwijk in de leeftijd van 89 jaar. Riet 
woonde sinds kort in de Heemstede aan de Holysingel. Jaren heeft zij samen met haar man 
Jan aan de Cederdreef gewoond en was zij een trouwe bezoekster van de diensten in de 
Vredeskerk en later hier in het Holycentrum. De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 26 mei 
op de begraafplaats in Holy. Tijdens deze dienst mochten wij stilstaan bij het leven van Riet. 
We lazen met elkaar Psalm 139 de verzen 1-18, 23 en 24 en Psalm 37 vers 5. God kent ons 
door en door en als wij vertrouwen op Hem zal Hij ons leiden. Riet mocht deze leiding van God 
ervaren in haar leven in goede en in slechte tijden. Na het overlijden van dochter Annette en 
ook na het overlijden van Jan kon zij de kracht en de liefde weer vinden om verder te gaan, 
om te genieten van haar tuintje, van de mensen en de dingen die om haar heen waren. Met 
liefde voor de kinderen en kleinkinderen en voor de natuur, Gods schepping.   
In dankbaarheid en liefde hebben we afscheid van haar genomen. We hopen en bidden dat 
deze liefde, Gods Liefde, in het leven van haar kinderen en kleinkinderen mee mag gaan en tot 
steun mag zijn.  
Loes Hössen 
 


