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Oecumenische viering 
Op zondag 18 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag Invocavit 
(Roept hij mij aan, naar psalm 91, vers 15) zal in ons Kerkcentrum een 
oecumenische viering worden gehouden. Wij vieren met onze buren uit de Pax 
Christigemeenschap, die deel uitmaakt van de Goede Herderparochie. Omdat het 
vanwege de inroostering van voorgangers in de parochie niet lukte om een 
oecumenische zondagsviering te houden in de week van gebed voor de eenheid van 
de christenen, is gekozen voor deze gezamenlijke start van de veertigdagentijd. In 
deze dienst wordt ook een agapèmaaltijd van brood en honing gehouden. 
Voorgangers zijn pastor Kees Koeleman en ikzelf. Impuls, een van de koren 
verbonden aan de Pax Christigemeenschap, zal muzikale medewerking verlenen, 
naast onze organist Piet George Klootwijk. De lezingen voor deze zondag zijn uit het 
oecumenisch leesrooster: Genesis 9, 8-15 en Marcus 1, 12 -15. De (afwijkende!) 
aanvangstijd voor deze viering is 10.30 uur. 
Erwin de Fouw 
 
Een lied bij de veertig dagen 
Een lied dat ik u graag meegeef ter meditatie in deze veertigdagentijd: ‘De kinderen, 
uit de stenen verwekt’, afkomstig uit de liedbundel ‘Het lied op onze lippen’ (Uitgeverij 
Gooi en sticht, 2003, ISBN 9030410507). Het werd geschreven door Tom Naastepad 
(1921 -1996), een zeer oecumenisch denkend Rooms-katholiek priester. Zoals een 
hele generatie protestantse theologen werd ook Naastepad diepgaand beïnvloed 
door het theologisch werk van Karl Barth. Dat is goed te merken. Zijn theologische 
werk, zijn poëzie en zijn liederen ademen een bijna protestantse sfeer, mede doordat 
ze zo sterk bijbels geïnspireerd zijn, zoals ook onderstaand lied. 
 
De kinderen uit de stenen verwekt 
 
Wij gaan de veertig dagen in 
van onze Heer, die het begin 
van alle tijd en leven is: 
aan wie het Boek gegeven is. 
 
Hij volgt de Schrift en nauwgezet 
gaat Hij de wegen van de Wet, 
Hij schrijft de sporen in het zand 
die wijzen naar zijn Kanaän. 
 
Hij leest de dolenden bijeen 
die zwerven als verbrokkeld steen, 
Hij opent aan de koele rots 
het hart van de verkwikking Gods. 
 
Al wat door vromen wordt geroemd, 
de weg, de waarheid wordt genoemd: 
hun hoogmoed en hun harde wil, 
daalt in zijn graf, de dag wordt kil. 
 



Maar uit de stenen die Hij schiep, 
vonken de namen die Hij riep, 
toen Hij aan vader Abraham 
de sterren wees en tot ons kwam. 
  
Hij gaat de veertig dagen in: 
leer toch dat sterven is gewin 
en dat Hij tot zijn erven kiest 
al wie zijn eigen ziel verliest. 
 
Gij sterke, die uzelf verhoogt: 
wat God niet zaait, wordt niet geoogst, 
maak u niet recht, buig voor de Knecht, 
die ‘Abba-Vader’ heeft gezegd. 
 

Woensdag 21 februari wordt een vastenmaaltijd gehouden in de Pax Christi kerk. 
Gedurende de 40-dagentijd houden Kerkcentrum Holy en de Pax Christi kerk 
oecumenische vastenmaaltijden op de woensdagavonden. 
Het is een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek. 
De vastenmaaltijden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 19.30 uur en vinden 
plaats in de Pax Christikerk 
Wanneer u een vastenmaaltijd wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden bij  
Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010-4742031, maar u kunt ook 
gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de kerk.  
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Wij heten u van harte welkom. 
Nel van Bodegom en Ria Witvoet 
 
Vastenactie 2018 
In de 40dagentijd sluiten we hierdoor het ene jaar aan bij Kerk in Actie van de 
Protestante Kerk Nederland en het andere jaar bij de Vastenactie van de Katholieke 
Kerk. Dit jaar sluiten we aan bij de Vastenactie. 
De Vastenactie vraagt onze aandacht voor het uiterste noorden van Zambia, aan de 
grens met Tanzania. Mbala is hier één van de armste districten van Zambia, met een 
gemiddeld weekinkomen van hooguit €7 per huishouden. De meeste mensen werken 
als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede 
nog verergerd en heeft bovendien grote invloed op de familiestructuren. Ouders 
overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun 
grootouders. In dit district zijn de zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria 
actief. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Niet voor niets droeg 
de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op ‘te gaan waar niemand 
gaat en te doen wat niemand doet’. Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren 
’80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond 
het Households in Distress-programma, dat we dit jaar via de Vastenactie steunen.  
De 40-dagentijd is een periode van bezinning en soberder leven. Dit soberder leven 
kan ook tot besparingen leiden. Het zou erg fijn zijn wanneer u deze besparingen 
doneert aan het project in deze 40dagentijd zodat we onze naasten wat verder weg 
hiermee hebben kunnen helpen. Na afloop van de dienst staan de kinderen van de 
kindernevendienst klaar om uw besparingen van die week in te zamelen. Met uw 
besparingen kunnen we de Vastenaktie ondersteuning bieden. 
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Franz Jansen 

 
Bestel weer uw huispaaskaars!  
Evenals vorig jaar kunt u bij ons uw eigen huispaaskaars bestellen. Er zijn 4 reliëfs 
en 5 maten beschikbaar. Ook zijn er bijpassende kandelaars te bestellen. De 
intekenlijst ligt de komende drie weken in de hal van het Kerkcentrum. Vul hierop uw 
naam en adres in en de door u gewenste kaars en eventueel kandelaar. In de week 
voor Pasen worden de kaarsen afgeleverd. 
André Betsema 
 
Kerk op Facebook 
Sinds kort is Kerkcentrum Holy ook op Facebook te vinden. Hierop worden berichten 
geplaatst over activiteiten die plaatsvinden in het Kerkcentrum. Op deze manier 
kunnen we nog beter laten zien wie we zijn als gemeente en wat we doen. Mocht je 
berichten willen plaatsen of heb je leuke foto’s? Stuur die dan naar Arianne. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat elke taakgroep/werkgroep zelf berichten en foto’s 
kan plaatsen. Wilt u/wil jij namens jullie (taak)groep degene zijn die dit gaat doen? 
Meld je dan ook even bij Arianne via onderstaand e-mailadres. 
We hebben nog niet zoveel volgers, dus bij deze ook een oproep: Zit u/zit jij op 
Facebook? Like dan onze pagina en deel vooral de berichten die erop geplaatst 
worden, want dan komen ze bij nog meer mensen terecht.  
https://www.facebook.com/KerkcentrumHoly/ 
Voor vragen kun je terecht bij Arianne Lodder, 06 23241540 of 
ariannelodder.kw@gmail.com.  

 
Overleden is Gretha Groenheide-Nijs (86 jaar, Steiger, Meerpaal) op 31 januari na 
een periode van afnemende gezondheid. Geboren en getogen in de Schiedamse 
Gorzen, waar ze ook haar hele leven heeft doorgebracht. Eerst met haar man en 
dochter. Toen overleed op vrij jonge leeftijd haar man. Haar dochter Corina vond de 
liefde in Duitsland en verhuisde daar naar toe. De band was heel goed en omdat ze 
veel tijd bij Corina, schoonzoon Ernst en hun gezin doorbracht, werd Duitsland haar 
tweede thuis. Ook in de familie van Ernst hoorde ze er helemaal bij. Gretha was 
geliefd, ze was een familiemens, een lieve, kittige, vrolijke, gezellige en tevreden 
vrouw vol belangstelling en betrokkenheid. Ze was altijd dankbaar. Haar huisje, en 
zeker haar kneuterige achterkamertje, was haar alles en dat bleef haar veilige en 
vertrouwde haven toen de schemering toenam in haar leven. Ook bij de 
dagbesteding had ze het fijn. Uiteindelijk werd ze zo kwetsbaar dat ze op de Steiger 
terecht kwam. Daar is ze maar kort geweest en is ze omringd door liefde overleden. 
Ze was een gelovige vrouw. Boven haar slaapkamerdeur had haar man een houten 
plankje bevestigd met het vijfde vers van de berijmde psalm 139. Een tekst die veel 
betekenis had en ook klonk tijdens het afscheid in de aula van Beukenhof. Na de 
dienst daar op 8 februari werd ze in de aarde gelegd in het graf van haar zo geliefde 
man. Dat haar nagedachtenis tot zegen mag zijn en Gods troost haar dierbaren mag 
aanraken. 
Petra Nijboer  
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