KOPIJ ONDERWEG - MAANDAG 23 OKTOBER 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY
Zondag 29 oktober en dinsdag 31 oktober
Op zondag 29 oktober zal het Heilig Avondmaal 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 lezingen voor deze zondag zijn uit het alternatieve, lutherse leesrooster: Jeremia
31: 31-34 en Matteüs 22: 1-14. Dus gaat het over Gods wet in het binnenste en de
innige band met God en over de gelijkenis over het genodigd zijn voor Gods Rijk.
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
Bron en kunst
Op zondagmiddag 29 oktober (12.00 uur) en op donderdagavond 2 november (20.00
uur) worden twee workshops gehouden over ‘Bron en Kunst’. Kunst beschouwen kan
een manier van het beleven van het geloof zijn, die in contact staat met de Bron
waaruit wij geloven en het kan ook zelf een bron van geloof zijn. Samen met André
Pelgrim en mijzelf zullen we kijken, ervaren en met elkaar hierover spreken. Van
harte welkom.
Erwin de Fouw
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 1 november 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag
georganiseerd in het Kerkcentrum Holy.
Op deze middag gaan we onder leiding van Marry Rottier herfststukjes maken. En
natuurlijk kunt u tijdens de tweede helft van de middag weer spelletjes doen en /of
een praatje met elkaar maken. Voor het herfststukje vragen wij een kleine bijdrage.
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog
nooit bent geweest, bent u van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw
buren meenemen.
Tot ziens op woensdag 1 november a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan even met
Marijke Judels – tel. 4750716
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum 4741164
Anneke v.d. Graaf 2497022

