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Zondag 10 december: Tweede Advent, Doop en Verrassend Holy
Op de tweede zondag van Advent lezen wij Jesaja 2: 2 - 5, dat een visioen aanreikt
van vrede en recht en Lucas 21: 29 - 33, de gelijkenis van de vijgenboom, wiens
uitlopende knoppen de komst van het Rijk van God aankondigen.
In deze viering wordt de doop bediend aan Jent Wilhelm, zoon van Annemarijn
Schlebaum en Mark Wilhelm en zijn nichtje Evi Schlebaum, zoon van Pieter en
Laura Schlebaum. Een heugelijke gebeurtenis, waarin we het bestaansrecht van
ieder mensenkind in de wereld vieren en Gods belofte, dat ieder mensenkind mag
delen in een nieuw begin. Daarover spreekt het sacrament van de Heilige Doop en
op een andere (en op een in het verlengde liggende) manier spreken daarover ook
de mensenrechten, waarbij op deze dag van de Rechten van de Mens wordt
stilgestaan. Daarom werkt de Amnestywerkgroep uit onze gemeente aan deze
viering mee en daarom worden ook vandaag de brieven van Amnesty International
ter ondertekening voorgelegd, in plaats van op de eerste zondag van de maand. We
hopen ook op een toename van het aantal handtekeningen. De acties van Amnesty
International hebben altijd zin. Zelfs als er geen vrijlating wordt bereikt is het voor
(gewetens)gevangenen altijd bemoedigend te weten, dat er wereldwijd aan hen
wordt gedacht.
De dienst is vormgegeven als een Verrassend Holyviering en de band Kaya zal
medewerking verlenen met muziek die past bij de thema’s van doop en
mensenrechten en is tevens voluit Adventsviering.
Erwin de Fouw
Kindernevendienstproject
Tweede advent: “verwonderd door het Licht”
Op deze tweede adventszondag horen we hoe Gabriël bij Maria komt. We horen dat
Maria verwonderd wordt door het licht. We hebben het met elkaar over de vraag of
wij weleens een bezoek van een engel krijgen. Wie zou voor ons een “goede
boodschapper” kunnen zijn?
Glazen potjes gevraagd
Op kerstavond vieren we om 19.00 uur een kerstviering met als thema: “Licht”. Voor
deze viering zijn we op zoek naar lege glazen potjes. Zou u die voor ons kunnen
sparen? Vanaf a.s. zondag zal er in de jeugdruimte een krat staan waar de potjes in
verzameld kunnen worden. Namens de kindernevendienstleiding alvast bedankt!
Adventsviering in de Meerpaal
Op dinsdag 12 december wordt er in de grote zaal van de Meerpaal een
kerst/adventsviering gehouden. Deze oecumenische viering wordt georganiseerd
door de Meerpaal (geestelijk verzorger Marianne v.d. Broek) , door de Pax Christi
parochie (Anneke Schoenmakers) en door onze wijkgemeente (Loes Hössen en
Petra Nijboer). Het belooft een middag te worden met bekende liederen en een
hoopvol geluid. Van harte welkom!
Petra Nijboer
70 + kring

Op woensdag 13 december komt de 70+kring weer bij elkaar in Kerkcentrum Holy,
vanaf 15.00 uur. We spreken met elkaar naar aanleiding van het Kerstnummer van
oecumenisch maandblad ‘Open Deur’, met als thema ‘Wek mijn zachtheid weer’.
Erwin de Fouw
Video-opname gedachtenisdienst gereed
De video-opname van de gedachtenisdienst van zondag 26 november is gereed en
te zien op de website: www.pknvlaardingenholy.nl
Ook zijn er DVD’s beschikbaar, informatie: Bram van der Borden, tel.: 4742691 /
0622555372 of via avanderborden@live.nl
Gezocht: vrijwilligers op de vroege zondagochtend
In de nieuwbouw van Drieën-Huysen wonen mensen die graag elke week naar de
kerk willen. Dat kan alleen als ze 3-4 maal per maand naar de dienst in het
Zonnehuis gaan. Er is vervoer geregeld, maar niet ieder kan zich zelfstandig
voortbewegen. Daarom zou het fijn zijn als er een vrijwilliger is die de mensen
meeneemt van hun appartement naar de rolstoelbus. Als meer vrijwilligers zich
aanmelden, wordt de frequentie lager.
Het tijdsbestek zal 9.00 – tot uiterlijk 9.45 uur zijn.
Wie wil ons hierbij helpen?
Met hartelijke groet,
Ank Hermans, geestelijk verzorgster, JHermans@zgvlaardingen, tel. 4759406,

