
KOPIJ ONDERWEG – 17 DECEMBER 2018 – WIJKBERICHTEN HOLY 

Deze wijkberichten zijn voor de komende drie weken. Daarom treft u hieronder een 
overzicht aan van de diensten in deze periode. U bent van harte welkom om deze 
vieringen mee te maken. 
Langs deze weg wil ik u allen alvast Gezegende Kerstdagen toewensen en veel heil 
en zegen voor het nieuwe jaar. 
 
23 december – 4e Advent 
Deze morgen zal Ds. David Schiethart bij ons voorgaan in het Kerkcentrum. Aanvang 
van deze dienst is 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal om 10:15 uur een oecumenische 
viering beginnen waarin Ds. C.J. Droger zal voorgaan. In Drieënhuysen is deze 
ochtend een kerstsamenzijn met medewerking van Mw. Ank Hermans en ‘onze’ 
Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor. 
 
24 december – Kerstavond 
Op deze avond beginnen we dit jaar om 20:00 uur. Voorganger is dan Ds. Gerrit van 
Dijk uit Maassluis. Medewerking wordt verleend door de Vredescantorij o.l.v. Jaap 
van Toor. Na afloop van de dienst schenken we glühwein, chocomelk met slagroom 
en koffie en thee. U bent van harte welkom! 
 
En dan 25 december… 
Wees welkom op kerstochtend! Om 10:00 uur begint de viering voor jong en oud! 
Vooraf zingen we traditionele kerstliederen. Tijdens de viering laat de 
kindernevendienst het kerstverhaal zien. Afgelopen weken hebben zij foto's gemaakt 
en daarop is het kerstverhaal te zien. De 11+ groep vertelt het kerstverhaal er bij. 
Daarna gaan de kinderen nog iets maken bij de kindernevendienst! Muzikale 
begeleiding is er van een aantal gemeenteleden, jong en ouder, onder leiding van 
Juliëtte Pol. Voorganger is ds Jan de Geus. 
Fijn als u/jij er bij bent! 
In Het Zonnehuis begint de viering om 10:45 uur. Dat is een half uurtje later dan 
gebruikelijk. Voorganger deze ochtend is Ds. Leendert Smit, geestelijk verzorger in 
Het Zonnehuis. 
 
30 december 
Deze zondag is Ds. Peterjan van der Wal bij ons de voorganger. De dienst begint om 
10:00 uur. In Het Zonnehuis zal dan pastor H.W. Hoefman uit Den Haag voorgaan in 
een oecumenische dienst. 
 
6 januari 
Deze eerste viering in het nieuwe jaar zal worden geleid door Ds. G.H. v.d. Graaf uit 
Rhoon. De viering begint om 10:00 uur in het Kerkcentrum. Na afloop is er alle 
gelegenheid voor de Nieuwjaarsontmoeting. In Het Zonnehuis is Mw. J.A. v.d. Bos-
van Straalen de voorganger. Die dienst begint om 10:15 uur. 
André Betsema 
 
Collecte Kerstnachtdienst 2018 
De opbrengst van de collecte in de Kerstnachtdienst van Wijkgemeente Holy gaat 
naar het Aanloophuis “De Groene Luiken” te Vlaardingen. 
Het Aanloophuis “De Groene Luiken” bestaat in 2019 25 jaar. Na bijna 25 jaar blijkt 
het aanloophuis nog steeds hard nodig. Er komen zo’n 20.000 bezoekers per jaar. 



Voor veel mensen is onze maatschappij te ingewikkeld en gaan dingen te snel. In het 
aanloophuis krijgen mensen aandacht en een luisterend oor. Dat kan al voor iemand 
veel betekenen. Het aanloophuis is een warme plek voor iedereen waar naar je 
geluisterd wordt. 
De Wijkdiaconie Holy beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
Koffie-inloop op vrijdag 28 december van 10.00-12.00 uur 
Zo langzamerhand moet het bekend gaan worden dat elke laatste vrijdag van de 
maand de kerk open is voor ontmoeting en een kopje koffie of thee te drinken. Dat 
zal dit keer dus op bovenstaande datum zijn. Juist tussen de kerstdagen en de 
jaarwisseling in is het een extra reden om de dikwijls lange en donkere dagen te 
doorbreken door even binnen te lopen voor een praatje en wat gezelligheid. U bent 
van harte welkom. Connie Koole zal Uw gastvrouw zijn. Neem gerust een bekende of 
uw buurman en/of buurvrouw mee. Of misschien de krant om met elkaar van 
gedachten te wisselen over de inhoud ervan. Komt U ook en doet U mee? 
Connie Koole 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 9 januari 2019 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in 
het Kerkcentrum Holy. Zoals u weet, houden we de ontmoetingsmiddag op de 
tweede woensdag in januari; dat kwam voor veel van ons beter uit. 
Op deze eerste soosmiddag in het nieuwe jaar wensen we elkaar een mooi 
nieuwjaar toe en maken we er een gezellige middag van. Na de pauze is er weer alle 
gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar verder te praten. 
U komt toch ook ??  
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 9 januari 2019 ; 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 of Anneke v.d. 
Graaf, tel. 2497022 
 
Goede wensen 
Via brievenbus en laptop komen veel goede wensen binnen van gemeenteleden voor 
de kerstdagen en het nieuwe jaar. Dit wordt zeker gewaardeerd en daarom wil ik u 
daar zeer hartelijk voor bedanken.  
Voor u en jullie allen hoop ik dat het waardevolle dagen mogen zijn, hoe ze ook 
worden ingevuld. In elk geval wens ik u gezegende kerstdagen en een veilige en 
prettige jaarwisseling. Vrede en alles goeds  voor 2019. 
Uiteraard mede namens Frank. 
Hartelijke groet, Petra Nijboer 
 
VANUIT DE KERKENRAAD  
Vacature predikant  
Het is ons nog niet gelukt een interim predikant te benoemen. Contacten met het 
bemiddelingsbureau van de PKN heeft nog niet tot resultaat geleid. De daarvoor 
gekwalificeerde predikanten zijn op dit moment niet beschikbaar. De vraag blijft: wie 
zijn we als gemeente, wat bindt ons, Hoe kunnen we omgaan met de diversiteit? 
Wellicht dat een (ex-)gemeenteadviseur ons dan verder kan helpen. Voor de 



vieringen op zondag is Pieter Wapenaar er in geslaagd de komende maanden te 
voorzien. Het meer specifieke pastoraat, want natuurlijk zijn we als gemeente de 
eerst aangewezene, is in goede handen van Petra, Loes en Rinske. We prijzen ons 
gelukkig met dit drietal. Maandelijks wordt bekeken of dit zonder extra ondersteuning 
kan. Voor de vacature van Arianne is een aanvraag ingediend bij de Algemene 
Kerkenraad. Hierover wordt, na advies van het College van Kerkrentmeesters, in 
januari beslist. De kerkenraad is blij dat we in deze vacaturetijd ons werk met behulp 
van heel veel vrijwilligers kunnen voortzetten.  
 
Oud papieractie  
Na het stoppen van de Roemenië werkgroep wordt de oud-papieractie ‘gewoon’ 
voortgezet. We zijn blij dat de vrijwilligers zich blijven inzetten. De kerkenraad besloot 
eerder de opbrengst te bestemmen voor kortlopende diaconale doelen. De komende 
zes maanden is dat de werkgroep Srebrenica. U wordt daar de komende tijd over 
geïnformeerd.  
 
24 uurs dienst Den Haag  
De kerkenraad heeft zich geschaard achter het initiatief om met ’24 uurs diensten’ de 
uitzetting van het Armeense gezin Tamrazyan te voorkomen. De intentie wan Petra 
om hieraan een bijdrage te leveren worden van harte ondersteund.  
 
Gedenken  
De kerkenraad heeft besloten de overleden gemeenteleden te herdenken op de 
zondag na de uitvaart. Dit om voor een goede voorbereiding te kunnen zorgen en 
tevens de mogelijkheid te bieden om de rouwkaart en een foto bij de gedenktafel 
neer te zetten. Mocht er tussen het overlijden en de uitvaart een viering zitten dan 
wordt bij de mededelingen melding gemaakt van het overlijden en zo mogelijk de 
plaats en tijd van de uitvaart.  
 
En verder  
De keuken is klaar, de begroting van de wijkkas goedgekeurd. Er werden weer 
namen genoemd voor de vervulling van vacatures. (U kunt dat ook! We zoeken nog 
een werelddiaken en een kerkrentmeester). De evaluatie van de verschillende 
vieringen leverde positieve reacties op. De voorbereiding van kerst is in volle gang. 
De diaconie timmert duidelijk (samen met anderen) aan de weg en Holy Nieuws is 
weer een mooie uitgave geworden.  
Dank dat zoveel mensen zoveel tijd en energie aan onze wijkgemeente besteden.  
Chris Bos, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 


