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Zondag 22 oktober 
Op zondag 22 oktober, de vijfde zondag van de herfst en de negentiende zondag na 
Trinitatis, gaat Ds. Marieke den Hartog voor in Kerkcentrum Holy. De keuze van 
bijbelteksten is aan haar. Op het oecumenisch leesrooster staan Jesaja 45: 1-7 en 
Matteüs 22: 15-22, op het alternatieve (lutherse)leesrooster, staan Jeremia 8: 4-6, 11 
en Matteüs 9: 1-8. 
 
Viering Heilig Avondmaal en Reformatieherdenking 
Ik meld alvast dat op zondag 29 oktober het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. 
Op die dag zal worden gekozen voor de gebruikelijke versie waarbij wij naar voren 
lopen om brood en wijn te ontvangen. Over het algemeen is de vorige viering in een 
grote kring goed ontvangen, behoudens enkele verbeterpunten, die in de komende 
tijd tot enkele aanpassingen zullen leiden. Ook in de werkgroep eredienst is de 
viering geëvalueerd en wij kwamen tot de conclusie dat de te kiezen vorm afhankelijk 
zal moeten zijn van het aantal bezoekers van de viering.  
De viering van 29 januari staat tevens in het teken van ‘Bron en kunst’, waarbij een 
link wordt gelegd met de Reformatie. Op Hervormingsdag zelf, dinsdag  31 oktober 
zal in de Bethelkerk om 19.30 uur een avondgebed worden gehouden.   
Erwin de Fouw 
 
Rugtasactie: Maak een asielzoekerskind blij met Kerst. 
Een asielzoekerskind in Nederland leeft in moeilijke omstandigheden. De angst voor 
de oorlog is vervangen door onzekerheid over de toekomst. Om hen op te vrolijken 
ontvangen deze kinderen vlak voor de kerstvakantie op circa 20 azc’s in Nederland 
een rugtasje met speelgoed, schrijfwaren e.d. Gave en De Samaritaan organiseren 
deze actie. Kerken, scholen en particulieren doen hieraan mee; ook Wijkgemeente 
Holy. 
Hoe werkt het ? 
Voor u ligt in de hal van het Kerkcentrum Holy vanaf 15 oktober 2017 een rugtasje 
gereed. Dit rugtasje kunt u vullen met schrijfwaren, knutselspullen, tekenmateriaal, 
klein speelgoed, sokken, een shawl, een muts e.d. In de folder, die u bij het rugtasje 
krijgt, staat precies wat u wel en wat u er niet in moet doen. Het gaat om jongens 
(rugtasje blauw) en meisjes (rugtasje rood) in de leeftijd van 8-12 jaar. Uiterlijk tot en 
met zondag 29 oktober 2017 hebt u de gelegenheid het rugtasje te vullen en in te 
leveren in het Kerkcentrum Holy. 
 
Voor inlichtingen en vragen over de rugtasactie kunt u terecht bij Wil Baris, tel. 010-
4744811; e-mail wc.baris@chello.nl. 
De Wijkdiaconie Holy rekent op uw medewerking. 
Namens de Wijkdiaconie Holy, 
Wil Baris, voorzitter. 
  
Vrijwilligersavond 26 oktober 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat onze Protestantse Wijkgemeente Holy draaiende wordt 
gehouden. En jullie zetten je met hart en ziel hier voor in. De één heel zichtbaar, de 
ander wat minder zichtbaar. Maar allemaal even belangrijk! En dit mag niet 
onderschat worden. Zonder deze inzet zou er weinig gebeuren in en rond onze kerk, 
onze gemeente. De kerkenraad waardeert jullie inzet enorm. Om jullie te bedanken 



voor de inzet, organiseren we dit jaar weer een vrijwilligersavond. Deze zal zijn op 
donderdag 26 oktober 2017. De avond begint om 18.30 met een heerlijke maaltijd. 
Het verdere programma is een verrassing!                                                                                   
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen te benaderen via de mail, maar 
mocht u nog niet zijn uitgenodigd en wel vrijwilliger zijn, voelt u zich dan welkom! 
Kom jij ook? komt u ook? Graag weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Aanmelden kan bij één van ons. 
Connie Koole, Erwin de Fouw of Petra Nijboer 
 
Sirkelslag KIDS 2017:  
Op vrijdagavond 17 november 2017 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats 
van Sirkelslag KIDS, het spel voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.   
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel 
Nederland. We spelen het spel online in onze eigen jeugdruimte. 
 
Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad 
door de spellen heen.  
Schrijf alvast in je agenda: 17 november van 19.30 – 21.00 uur in de jeugdruimte. 
Natuurlijk mag je een vriendje of vriendinnetje meenemen.  
Je kunt je opgeven bij de leidsters van de kindernevendienst.  
Namens de kindernevendienst, 
Henriette den Dekker-Hoeve 
 
Kerstavond 2017: 
De voorbereidingen voor een verrassende Kerstavond zijn al in volle gang. Dit jaar 
willen we samen met de kinderen op de vroege kerstavond  een verrassende 
kerstdienst organiseren. 
Hiervoor hebben we jou en uw hulp hard nodig! We zijn op zoek naar muzikanten die 
samen een bandje willen vormen tijdens de dienst. Speel jij (of u) een 
instrument  geef je dan op bij de kindernevendienstleiding! We hebben jullie hard 
nodig.  
Daarnaast zijn we nog op zoek naar iemand die verstand heeft van licht en het 
uitlichten van diverse situaties. We willen op dit moment nog niet teveel details prijs 
geven. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de kindernevendienstleiding. 
Wanneer u of jij het leuk vindt om tijdens de adventsperiode of tijdens de 
Verrassende kerstavonddienst  ons te ondersteunen met van alles en nog wat, horen 
we dat natuurlijk ook graag.  
Wij hopen op een fijne kerstavond samen. Kunnen we op jullie hulp rekenen? 
Namens de voorbereidingsgroep Verrassend Kerst, 
Henriette den Dekker-Hoeve 
 
Toch niet naar Roemenië 
In de laatste Holy Nieuws, onze wijkbrief, heeft u kunnen lezen dat ik van 8 tot en 
met 18 november naar Roemenië zou gaan, in verband met het uitwisselingproject 
voor predikanten. Helaas heb ik besloten toch niet deel te nemen aan deze reis. Dit 
vanwege de gezondheidssituatie van mijn vader. Zijn situatie is aan het verbeteren, 
maar is wankel en blijft potentieel levensbedreigend. Ik durf het daarom niet aan om 
zo ver van huis te reizen.  
Erwin de Fouw  
 


