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Zondag 12 november 

Op zondag 12 november, de achtste zondag van de herfst en de eerste van de 
voleinding, staan op het Oecumensich Leesrooster Jesaja 48: 17-21 en Matteüs 25: 
14-30 en op het Lutherse (alternatieve) leesrooster Jesaja 48: 1-11 en Matteüs 24: 
15-28. De keuze hieruit (of nog weer andere teksten) is aan Ds. J.J. (Hans) Blom, die 
voorgaat op deze zondag. Ds. Blom is een graag geziene gastvoorganger in onze 
gemeente. Hij was gemeentepredikant te Edam en Huizen (N.-H.).Sinds 2001 is hij 
predikant met bijzondere opdracht van de Protestantse Kerk. Hij werkt op het 
Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Almere als senior beleidsmedewerker 
identiteit & cultuur.  
Erwin de Fouw 
 

Dank! 
Afgelopen zondag was het een viering met vele verrassingen. De woorden van Chris 
Bos en Leni van den Berg, de bloemschikking van Mieneke, Joke en Gerda, de 
taart(!), de bloemen, de muzikale medewerking van Jaap van Toor, de aanwezigheid 
van zovelen en zeker niet te vergeten onze eigen voorganger ds. Erwin de Fouw! Het 
was overweldigend!  
Mede namens de leden van de Holy-Cantorij heel hartelijk dank. 
Piet George Klootwijk 
 
Weer aan het werk 
Na een paar werken uit de running te zijn geweest, is de tijd aangebroken dat ik weer 
aan het werk ga. Dit zal nog niet volledig zijn, ik moet mijzelf nog een beetje in acht 
nemen qua drukte. Maar het voelt goed om weer aan de slag te gaan.  
Ik wil iedereen die mij na de operatie en in de weken van herstel heeft verblijd met 
goede wensen, in welke vorm dan ook hartelijk bedanken. 
Het was hartverwarmend! 
Hartelijke groet, 
Arianne Lodder 
 
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 het spel.  
Inmiddels heeft zich al een aantal kinderen opgegeven, maar er kunnen er nog meer 
bij. Dus ben jij tussen de 8 en 12 jaar, kom dan op 17 november van 19.30 – 21.00 
uur naar 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 
 
Roemenië-Werkgroep Holy 
Roemeniëzondag 



Zondag 19 november 2017 is het in Wijkgemeente Holy Roemeniëzondag. In de 
dienst van deze zondag krijgt de relatie, die onze Wijkgemeente heeft met de 
zustergemeente Szábádi ut in Târgu Mures, Roemenië, de aandacht; dit jaar in het 
bijzonder het Brood- en sandwichproject in onze zustergemeente. Muzikale 
medewerking verleent het Gospelkoor Expression. Na afloop van de dienst zal er 
voor het Brood- en sandwichproject een derde (deur)collecte worden gehouden. 
 

Wijn 
In de hal van het Kerkcentrum Holy staan wij na de dienst weer gereed om uw 
bestelling te noteren (intekenlijst). Zoals ieder najaar heeft de Werkgroep 
Roemeense wijn in de aanbieding. Ons aanbod: een mooie rode Pinot Noir en een 
frisse witte Chardonnay Classica. Beide uit de oeroude wijngaarden van Câlusari. De 
prijs: € 6,95 voor zowel rood als wit. De wijn kan op zaterdag 3 december 2017 
tussen 09.30 en 12.00 uur in het Kerkcentrum Holy worden afgehaald.  
Roemenië-Werkgroep Holy.  
 
Kerstavond 2017: 
Dit jaar willen we samen met de kinderen op de vroege kerstavond een verrassende 
kerstdienst organiseren. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Hiervoor hebben we jouw en uw hulp hard nodig! Inmiddels hebben we al een aantal 
gemeenteleden bereid gevonden om in een bandje te spelen tijdens de dienst, maar 
er kunnen er nog meer bij. Speel jij (of speelt u) een instrument, geef je dan op bij de 
kindernevendienstleiding!  
Daarnaast zijn we nog steeds 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 kunt u terecht bij de kindernevendienstleiding. 
Wanneer u of jij het leuk vindt om ons tijdens de adventsperiode en/of de 
Verrassende Kerstavonddienst te helpen met van alles en nog wat, dan 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 
 
Een lied bij de voleinding 
We leven in de laatste weken van het kerkelijk jaar, die eindigen met de zondag, die 
in de Rooms-katholieke traditie Christus Koning wordt genoemd en in de 
protestantse tradities verschillende namen heeft gekregen, zoals ‘Dodenzondag’ en 
‘Eeuwigheidszondag’. Ook het liedboek uit 2013 heeft een categorie liederen die past 
bij deze laatste zondagen van het kerkelijk jaar, waarop de lezingen op het 
leesrooster gaan over de voleinding van de wereld. ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’, 
lied 760, stond ook al in het Liedboek voor de kerken uit 1973. Het is dus geen nieuw 
lied, maar toch blijft het volgens mij een lied waarvan het vernieuwende karakter 
overeind blijft. Het zingt op een andere, verfrissende wijze over hoe voleinding kan 
worden gezien. Niet in dreigende, donkere termen en tonen, maar bijna mystiek en 
vol verwondering over Gods nabijheid, die ons in de tijd al laat uitkijken naar een 
nieuwe wijze van bestaan bij God. Het zit vol prachtige, troostrijke beelden: Gods als 
bron in het hart, vol leven gevend water, God als fakkeldrager, die een weg baant 
door het duister en de hele geschiedenis omvat, waarvan wij zo weinig echt 
begrijpen. Als beminde Heer en God, die ons nabij blijft en ons bij Zich roept, om 
deelgenoot te worden van Zijn ‘witte waarheid’, die niets dan bevrijding en 



vertroosting is. Voleinding is niet iets dat ons schrik hoeft aan te jagen, het mag juist 
ons verlangen levend houden naar een nieuwe schepping, die tevens een terugkeer 
naar God, onze bron, betekent. 
Erwin de Fouw 
 


