KOPIJ ONDERWEG - 1 OKTOBER 2018 - WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag, 7 oktober, zal Ds. Henk ten Napel bij ons voorgaan. Geen
onbekende voor ons. In het verleden heeft hij tijdelijk een deel van het pastoraat in
onze wijkgemeente verzorgd. De dienst begint om 10:00 uur. in Het Zonnehuis zal
Ds. Jan de Geus voorgaan. Daar zal ook de Vredescantorij meewerken aan de
viering., die zal beginnen om 10:15 uur. In Drieënhuysen tenslotte zal Ds. Peterjan
van der Wal voorgaan in de dienst waarin tevens het Heilig Avondmaal zal worden
gevierd. Aanvang van deze dienst is 10:00 uur/
Ik mag u allen goede vieringen toewensen.
Afscheid dominee Erwin de Fouw
Met warme collegiale toespraken en een prachtig schilderij van de kinderen werd
afgelopen zondag afscheid genomen van onze wijkpredikant Erwin de Fouw. Na 2½
jaar gaat hij zijn werk voortzetten als geestelijk verzorger in een tweetal instellingen
in Den Haag. De kerk was vol, er moesten stoelen bij. Veel gemeenteleden wilden dit
afscheid mee vieren. Na afloop was het dan ook druk met handen schudden en
goede wensen. De periode in ons midden was kort. Rest ons de herinnering. De
herinnering aan zijn warme persoonlijkheid die veel gemeenteleden een hart onder
de riem heeft gestoken en die door veel gemeenteleden in het hart is gesloten. Met
een ‘Erwin bedankt, bedankt voor wie je bent en wat je voor ons hebt betekend,
namen we afscheid van elkaar.
Chris Bos, voorzitter wijkkerkenraad
Toen waren er nog maar twee..
want wij namen als naaste collega’s gisteren afscheid van Erwin. Een vreemde
gewaarwording voor Arianne, die nooit had gedacht in de aanloop naar haar eigen
vertrek Erwin toe te spreken en terug kijkt op een super mooie en bijzondere
samenwerking.
Een lastig moment voor Petra die in een maand tijd met lede ogen twee naaste
collega’s ziet gaan. Toch was het vooral heel waardevol om dit met elkaar te
beleven.
Erwin. Arianne. Petra. Drie mensen die het beste in elkaar naar boven haalden. We
waren een team en dat was voelbaar voor mensen. Wat zullen we Erwin missen!
Erwin, dank voor de mooie jaren. Wij hopen dat je de goede en mooie momenten die
je hier hebt beleefd als bagage met je mee zal dragen.
We wensen jou en Ton toe dat het jullie goed mag gaan en dat jij je weg mag vinden
in je nieuwe werkkring als geestelijk verzorger.
We hebben als team veel gedeeld. Wat we vooral delen – al beleven we dat elk op
onze eigen manier- is ons geloof. Dat is een verbondenheid die blijvend is, hoe onze
wegen ook zullen gaan. We wensen je Gods zegen toe. Met de woorden dat
alleszeggende lied 416 : Ga met God en Hij zal met je zijn.
Arianne Lodder en Petra Nijboer
Ansichtkaarten gezocht
Zondag 14 oktober is het Gemeentezondag. Het thema van de zondag zal zijn “De
kerk als huis voor de ziel”. Dit zal op allerlei manieren terugkomen. Volgende week
meer informatie in Onderweg.
Voor één van de activiteiten zijn we op zoek naar nog niet beschreven

ansichtkaarten. Ze worden gebruikt om als groet te sturen, dus geen kerstkaarten
etc. Heeft u nog kaarten in huis die we hiervoor mogen gebruiken? Wilt u ze dan
uiterlijk 12 oktober in de kerk brengen?
Alvast bedankt!
Connie Koole en Arianne Lodder

