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Komende zondag, 3 februari, zal Ds. Wim Barendrecht uit Maassluis bij ons 
voorgaan. Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis staat Mw. Ds. M.C.A. Korpel op het 
rooster om de dienst te leiden die om 10:15 uur begint. In Drieën-Huysen Zuid zal 
Dhr. Arie de Bruijn de viering leiden. Deze begint om 10:00 uur. U bent van harte 
welkom! 
André Betsema 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 6 februari 2019 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd 
in het kerkcentrum Holy. Op deze middag geeft Nelleke van der Luijt een foto-
presentatie met als thema “Bomen en hun verhalen en meer…..”.  
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.  
Graag tot ziens op woensdag 6 februari 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 of Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022. 
 
Deurcollecte Wijkgemeente Holy op 10 februari 2019 ten bate van Roma-support. 

❤ Ken je de opmerking van een druppel 💧 op een gloeiende plaat?   

Dat was het antwoord van een vrouw in het vliegtuig toen we in 21 jaar geleden 
terugvlogen, na onze 1e filmreis in Oekraïne. De beelden van de armoede en 
onrecht bleven op ons netvlies staan en we hebben daarna nog zeker 15 keer de 
projecten bezocht. Elk jaar als we zelf weer de kachel hoogdraaien, denken wij 
meteen terug aan de Roma-kids, die zonder al te veel kansen in dit leven staan: 
geen status, geen huis, nauwelijks eten, geen hygiëne, geen warmte, geen school. 

Het staat niet alleen op ons netvlies maar het zit zeker in ons ❤ hart, hoewel we 7 

jaar geleden stopten met filmreizen, hoorde we recent van Roma dorpen waar 
nauwelijks hulp was geweest en waar nog steeds kinderen door ondervoeding en 
vrieskou, door gebrek aan warmte waren gestorven. Kan je je voorstellen dat de 
“huizen” vaak wat pallets zijn afgedekt met plastic en dan geen hout hebben om 
warmte te maken, dus ook niet kunnen koken. Dan blij bent met wat stookhout voor 
de winter ! Het vriest in Oekraïne vaak rond 20 graden en juist daarom gaan we in 
februari naar de Romadorpen om die wintersituatie vast te leggen….. Kijken waar we 

kunnen helpen. ❤ Wij vinden de sneeuw en de feestdagen vaak romantisch en 

kunnen naar de kerk, maar als op datzelfde moment door diezelfde kou weer een 
kind doodvriest door het ontbreken van …. alles, kunnen wij toch op z’n minst 
doorgaan met hulp aan de allerarmsten ? Vuur in ons hart, vuur om te stoken = vuur 

om te leven. ❤ Wij vragen u mee te willen druppelen en denken dat elke vorm van 

hulp het verschil zou kunnen maken. Inmiddels zijn wij op 8 februari weer vertrokken 
om te filmen, filmen om hun erbarmelijke situatie vast te leggen en hiermee sponsors 
te winnen voor stichting Cristian Roma Support. Want zonder achterban die motiveert 
en stimuleert (in welke vorm dan ook) kunnen wij het niet! Wij vragen op 10 februari 
uw/jullie support. Al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat, we druppelen door 
en hopen dat jullie ook mee willen helpen. Mogen we dit aan u/jullie vragen voor 
deze collecte? 



Dank u wel!  
Groet van Kees en Tilly Nieuwstraten; Filmreis Roma projecten.  
NL24INGB0003863292  
 
Op zaterdag 9 maart 2019 vindt in Kerkcentrum Holy de Vrouwendag plaats. Voor 
de derde keer worden vrouwen uit kerk en buurt uitgenodigd voor een mooi 
programma. Het thema van de internationale vrouwendag 2019 is Heldinnen. Ook wij 
willen stilstaan bij dit onderwerp, met daarbij de heldinnen in ons leven. Lt. Edith van 
den Hoek van het Leger des Heils zal de inleiding verzorgen waarna er een aantal 
workshops wordt aangeboden. We hopen u en jou te zien! En neem vooral zussen, 
moeders, vriendinnen, buurvrouwen en kennissen mee. Om 10.00 uur is de inloop en 
we sluiten om ongeveer om 16.00 uur de dag af. De kosten zijn 5 euro, inclusief 
koffie/thee en een lunch. Aanmelden bij: Loes Hössen 06 49772580 of 
loes.hossen@gmail.com.  
 
Wij gedenken Maria Spruit-de Waard, op 15 januari overleden in de leeftijd van 95 
jaar. Maria was een van de vele dochters uit een groot gezin in Rilland-Bath. Over 
haar ouders en de weg door het leven die zij haar wezen, kon zij nog altijd met veel 
liefde vertellen. Na haar huwelijk met haar grote liefde, Arie, gingen zij in Vlaardingen 
wonen. Na het overlijden van Arie in 2006 moest Maria alleen verder. Het laatste jaar 
moest zij wegens toenemende gezondheidsklachten haar zelfstandige woning in 
Drieën-Huysen opgeven, en dat viel haar zwaar. Na een periode van afnemende 
krachten, waarin zij nog kon genieten van de niet aflatende zorg van haar zoon Kees, 
is zij in alle rust overleden. Maria was een vrouw met een oprecht en diep gevoeld 
geloof, die vele jaren met hart en ziel soldate was van het Leger des Heils. Vooral het 
zingen was voor haar een feest. Zij was een trouwe bezoekster van de Vredeskerk, 
en later van het Kerkcentrum Holy. Toen de kerkgang voor haar te moeilijk werd, 
heeft zij nog lang de vieringen meegevierd via de cassettebandjes. Zij wilde dat op 
haar rouwkaart de woorden van psalm 139 zouden staan: U omsluit mij van achter 
en van voren, U legt uw hand op mij. Met die woorden in gedachten hebben wij op 
dinsdag 22 januari in een door het Leger des Heils verzorgde dankdienst voor haar 
leven afscheid van haar genomen. 
Gertjan Zuurmond 
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