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Bij de zondagen
Op zondag 4 maart, zondag Oculi (‘Ogen’, naar psalm 25, verzen 15 en 16) gaat Mw.
Mieke Zoutendijk voor. Zij is geestelijk verzorger in het Zonnehuis en werkte eerder
ook als kerkelijk werker in onze wijkgemeente. De lezingen op het oecumenisch
leesrooster voor deze derde zondag in de veertigdagentijd zijn: Exodus 20: 1-17 en
Johannes 2: 13-22. In Het Zonnehuis zal Mw. v.d. Bos-van Stralen de dienst
verzorgen (aanvang 10:15 uur) en in Drieënhuysen is Mw. Petra Nijboer de
voorganger.
11+
Zondag 4 maart komen we als 11+ groep weer bij elkaar. Deze keer zal Nel van
Bodegom ons het een en ander vertellen over Amnesty International.
Tot zondag!
Peter Schlebaum
Actie 40dagentijd
In deze periode van bezinning in de 40-dagentijd/vastentijd besteden we aandacht
aan onze naaste wat verder weg. En zoals ik u al eerder verteld heb, sluiten we dit
jaar hiervoor aan bij de campagne van de Vastenactie. We vragen uw aandacht voor
het uiterste noorden van Zambia. Hier 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. Tijdens de dienst komende zondag wil ik met beeld en geluid
meer over dit project vertellen.
Het zou mooi zijn wanneer u uw besparingen in deze periode doneert aan het project
in deze 40dagentijd. Afgelopen zondag heeft uw besparingen voor deze campagne
ca € 237 opgebracht. Samen met de opbrengst van de eerste zondag van deze 40dagentijd van ca € 255 staat de teller nu op ca € 492.
Na afloop van de dienst staan de kinderen van de kindernevendienst weer klaar om
uw besparingen van deze week in te zamelen.
Ik wil u ook aandacht vragen voor het bezoek aan de Stichting ROS, het diaconale
project wat dichter bij. Op zaterdagochtend 3 maart, van 10.30 – 12.30 uur ontvangt
Stichting ROS in het kader van het 40-dagen project belangstellenden die zich willen
aten voorlichten over hun werk. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich
daarvoor opgeven via het emailadres movzwo@hetnet.nl.
Franz Jansen
Mededelingen Roemenië-Werkgroep
A.s zaterdag, 3 maart, zullen de containers weer klaar staan op de stoep van het
Kerkcentrum. Van 9.00–11.30 uur kunt u papier en karton inleveren.
We hebben van Irado nog geen opbrengstgegevens ontvangen van de maanden
januari en februari. Die houdt u van ons nog tegoed.
Giften : we ontvingen een bedrag van € 5,00 bestemd voor Algemene Zaken. Via
SKG Diaconie ontvingen we een bedrag van € 200,00, eveneens bestemd voor

Algemene Zaken.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Een groet van de Roemenië-Werkgroep
Paasgroetenactie Wijkgemeente Holy 2018
Dit jaar gaat de Paasgroet van Wijkgemeente Holy via het Protestants
Justitiepastoraat naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden. De
Paasgroetenactie sluit aan bij het Kerk in Actie-thema van de 40-dagentijd:
”Onvoorwaardelijke liefde”.
Ook al weet u niet precies wie de kaart ontvangt, vanwege de privacy, u mag ervan
overtuigd zijn dat zo’n kaart erg goed doet. Voor mensenrechtenactivisten en
gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten ontvangen, zeker als daar ook nog
iets persoonlijks op staat.
Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen wordt
gedacht; dat mensen zich even inleven in hun situatie.
Pasen is een nieuw begin. Het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te
geven.
Na afloop van de dienst op 4 maart en op 11 maart 2018 kunt u de Paasgroet in de
hal ophalen. Wij rekenen op uw medewerking.
Namens de Wijkdiaconie Holy,
Wil Baris en Tineke van der Hoek.
Op weg naar Pasen
In deze drukke tijd houden we vastenmaaltijden op de woensdagen in de 40dagentijd.
Een moment met elkaar, een moment van bezinning en rust.
U bent van harte uitgenodigd voor de Vastenmaaltijd op woensdag 7 maart in de
Pax Christikerk van 18.30 - 19.30 uur
Een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek.
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.
De maaltijden worden georganiseerd door Kerkcentrum Holy en de Pax Christikerk
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Nel v Bodegom en Ria Witvoet
Ontmoetings(soos)middag voor ouderen in Holy
Woensdag 7 maart 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in
het Kerkcentrum Holy.
Op deze soos middag komen 2 leden van de Werkgroep Roemenie op bezoek.
Sinds 1984 heeft onze wijkgemeente Holy contact met de zustergemeente Sábádi ût
in Târgu Mures in Roemenië. Zij komen vertellen over de band die wij hebben als
wijkgemeente met deze zustergemeente en wat er aan projecten gezamenlijk
gedaan wordt voor het welzijn van deze zustergemeente.
Na de pauze is er weer alle gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar
verder te praten.

U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u
nog nooit geweest bent, u, mannen en vrouwen, zijn van harte welkom en u kunt een
vriend of vriendin of uw buren meenemen.
Tot ziens op woensdag 7 maart a.s.; Als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer
even met Marijke Judels, tel. 4750716
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum, tel. 4741164
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022

