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Zondag 5 november  
Op deze eenentwintigste zondag na Trinitatis en zevende zondag van de herfst 
staan wij stil bij een bijzonder jubileum. Het is namelijk 40 jaar geleden dat, precies in 
het begin van november 1977, de Holycantorij werd opgericht. Toen nog onder de 
naam: Cantorij Kerkcentrum Holy. En al die veertig jaar was en is Piet George 
Klootwijk de bezielend leider en dirigent. In deze feestelijke viering zullen wij op 
gepaste wijze onze dankbaarheid uiten over dit jubileum en de bijdragen van de 
Holycantorij aan vele erediensten in de afgelopen 40 jaar. De lezingen zijn met deze 
gelegenheid in gedachten gekozen, in afwijking van het leesrooster: Jesaja 65: 17-25 
en Marcus 4: 30-32. 
Erwin de Fouw 
 
11+ groep 
Komende zondag komt Marianne Schipper van de wijkgemeente Ambacht Oost bij 
ons op bezoek. We gaan plannen maken om samen met de jeugd van de Bethelkerk 
in actie te komen voor "Serious Request 2017" van 3FM, in de week voor Kerst. Dit 
jaar is het doel om kinderen en hun ouders weer bij elkaar te brengen. Wereldwijd 
zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of een conflict. En 
daar kunnen wij proberen iets aan te doen. Kom dus aanstaande zondag naar de 
11+ bijeenkomst. Misschien heb jij wel een briljant idee? We horen het graag! Tot 
zondag! 
Peter Schlebaum 
 
Vrijwilligersavond 

Wat een enthousiaste reacties kwamen er op de vrijwilligersavond van 26 oktober. 
Het was vooral erg gezellig, er waren heel veel mensen (en dat was nog lang niet 
iedereen er!) Niet alles verliep zoals bedoeld: Zo kon Arianne er – ondanks het vele 
voorbereidende werk dat zij had gedaan - helaas toch niet bij zijn, dat was nog wat 
teveel gevraagd. Zelf was ik er wel bij, maar mijn stem niet. Ontzettend lastig, want 
het is voor mij sowieso heel moeilijk om te zwijgen, maar stemrust is het beste 
medicijn als een stem bijna weg is. 
De mensen die dat leuk vonden, werden ’in het zonnetje’ oftewel: op de foto gezet 
door onze huisfotograaf Bram van der Borden, er was de act van ds. Gremdaat (een 
tot dan toe in de gemeente onbekend talent van Erwin), er was heerlijk eten, er was 
een hilarische ‘foto’s van toen’- wedstrijd die glansrijk werd gewonnen door Coby van 
der Marel, een dankwoord door voorzitter Chris Bos en een bedanklied. In weinig tijd 
werd de hal na alle vrolijkheid weer omgetoverd in een gewone hal: alsof er niets aan 
gezelligheid gebeurd was, waarvoor dank! 
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond! We gaan nog iets met de foto’s 
doen. Daar hoort u nog van. We hopen dat u genoten heeft en vooral dat de 
boodschap duidelijk is overgekomen: Wij zijn blij met alle vrijwilligers in onze wijk! En 
onze dank geldt natuurlijk ook alle vrijwilligers die er op deze avond niet bij waren. 
Namens Erwin de Fouw, Arianne Lodder en Connie Koole zeg ik: het was goed om 
dit met elkaar te mogen doen! 
Petra Nijboer 
 
 



Mededelingen Roemenië -Werkgroep 
A.s. zaterdag, 4 november, staan de containers weer klaar op de stoep van het 
Kerkcentrum. Uw papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengst: in september was de opbrengst € 344,93 over 4.38 ton á 78,75 per ton. 
Giften: wij ontvingen aan giften een bedrag van € 5,00 voor Algemene Zaken en € 
61,00 voor het Broodproject. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Een vriendelijke groet van de Roemenië-Werkgroep 


