KOPIJ ONDERWEG – 11 FEBRUARI 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY
Komende zondag, 17 februari, zal Ds. Jan Bos uit Heemstede bij ons voorgaan.
Tijdens deze dienst (her)bevestigen we 4 ambtsdragers (Connie Koole, Corrie van
Dorp, Plonie Westerdijk, Pieter Wapenaar) en nemen we afscheid van 2
ambtsdragers (Chris van Roon en Franz Jansen). In de berichten hierna leest u meer
hierover. De viering begint om 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. Peterjan van der
Wal voorgaan. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Aanvang
10:15 uur. Wensen wij elkaar alvast goede vieringen toe.
André Betsema
Eten met Franciscus
Een berichtje via onze buren van ‘de PAX’: Wist u dat paus Franciscus heerlijk kan
koken? In zijn boek staan zijn recepten voor een goed leven.
Lucas Cooking verzorgt een maaltijd samengesteld met recepten uit het boek van de
paus. Deze maaltijd wordt gehouden op dinsdagavond 19 februari van 18.00 – 19.30
uur in de Lucaskerk, Hoogstraat 26. Kosten voor de maaltijd € 7,50.
Aanmelden voor de maaltijd is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 17 februari via de
mail: koalsie@upcmail.nl. Na de maaltijd is er een presentatie en gesprek over het
geschrift van de paus Franciscus “Gaudete et exsultate” (Verheugt u en juicht)door
de paters Avin Kunnekkadan en Melvin Tharsis. Misschien een aanrader voor deze
dinsdagavond?
Koffie & Tijd
Op vrijdag 22 februari van 10.00-12.00 uur is er weer koffie-inloop. Elke laatste
vrijdag van de maand is de kerk open voor ontmoeting en een kopje koﬃe of thee.
Petra Nijboer zal deze keer uw gastvrouw zijn. Wij hopen ook u te kunnen begroeten,
en neemt u gerust iemand mee. U bent van harte welkom!
Vanuit de wijkkerkenraad
Maandag 4 februari kwam de wijkkerkenraad bijeen om aandacht te geven aan
‘lopende zaken:
Voorzieningen in de vacature periode
Marja Griffioen is met haar werkzaamheden in de wijk begonnen. In overleg met het
huidige pastorale team zal zij een aantal taken op zich gaan nemen. We zoeken naar
een moment waarop Marja kan worden voorgesteld aan de gemeente.
Ook Jack de Koster is met zijn werkzaamheden gestart. Zoals bekend is zijn
opdracht met gemeenteleden in gesprek te gaan over de verschillen in beleving en
verwachtingen binnen de gemeente. Ons doel is om te komen tot het beroepen van
een predikant die bij de wijkgemeente Holy past. Ik roep u op om als persoon of als
groep(je) met Jack in gesprek te gaan. Dat kan nog op donderdag 21 februari van 10
uur tot 14.00 uur en op woensdag 6 maart van 16.00 uur tot 19.30 uur.
Er moet wel vooraf een afspraak worden gemaakt via Wil Baris die een en ander
coördineert. Haar telefoonnummer is: 010-4744811.
Over hetzelfde onderwerp wordt een gemeenteavond georganiseerd op woensdag
6 maart om 20.00 uur. Voor deze avond hoeft u zich niet vooraf op te geven. Vanaf
19.30 uur staat de koffie klaar.

Afscheid en bevestiging
In de dienst van zondag 17 februari nemen we afscheid van een tweetal
ambtsdragers: Chris van Roon en Franz Jansen. Chris van Roon was
kerkrentmeester met als speciale opdracht ‘voorzitter College van Kerkrentmeesters’.
Hij is inmiddels opgevolgd door John Putter.
Franz Jansen heeft afgelopen januari zijn taak als diaken, met speciale aandacht
voor het wereld diaconaat, neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Pieter Wapenaar.
We zijn beide heren bijzonder dankbaar voor het vele werk, verricht binnen onze kerk
als geheel en binnen de wijk.
Blij zijn we met de bevestiging van een viertal nieuwe ambtsdragers. Gemeenteleden
die naast het werk binnen de gemeente, ook ‘ambtelijke verantwoordelijkheid’ willen
nemen. Veel gemeenteleden ‘werken in de wijngaard’, maar het ‘besturen’ is een
aparte taak. We zijn blij dat Corrie van Dorp, Connie Koole, Plonie Westerdijk en
Pieter Wapenaar die bestuurlijke taak op zich willen nemen. De dames als ouderling
en Pieter (in tegenstelling tot een eerder bericht) als werelddiaken.
Missionair opbouwwerker
We zijn blij met het besluit van de Algemene Kerkenraad om in vervolg op de
werkzaamheden van Arianne Lodder een missionair opbouwwerker te benoemen
voor de komende 2 jaar. Nu voor alle wijken en de Windwijzer samen. Connie Koole
denkt mee in de benoemings- en begeleidingscommissie.
Taakgroepen
De taakgroep Eredienst wordt de komende periode (tijdelijk) voorgezeten door Piet
George Klootwijk. Connie Koole zorgt voor de verbinding met de wijkkerkenraad. De
plannen voor de periode tot Pasen worden uitgewerkt. U wordt daarover
geïnformeerd. De overige taakgroepen en activiteiten passeerden de revue. Waar
nodig worden ze in Holy Actueel, de website en Onderweg de komende tijd nader
toegelicht.
Verheugd zijn we met de taakgroep Jeugd, Jongeren en Jonge gezinnen rond de
activiteiten voor de jeugd 11+. Samen met de jongeren uit de Bethelkerk werden ze
6e bij Sirkelslag (van de 500 landelijke deelnemers!). In het voorjaar start een
gezamenlijke activiteit, ook met de Bethelkerk) rond basiscatechese.
De kerkrentmeesters meldden een goed verloop van de actie Kerkbalans en de
schenking van het ‘koororgel’ door de Kerk van de Nazarener te Haarlem. We zijn er
blij mee. Dit weekend starten de voorbereidingen voor de nieuwe wijkbrief. Bijdragen
zijn welkom. Maandag 4 maart hopen we weer bijeen te komen.
Chris Bos, voorzitter

