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Aanstaande zondag is het 3 maart. In het Kerkcentrum zal dan Mw. Arianne Lodder 
voorgaan in een Verrassend Holydienst. Zij schrijft hieronder zelf over. Aanvang is 
10:00 uur. In Het Zonnehuis is Mw. Mieke Zoutendijk de voorganger. Deze viering 
begint om 10:15 uur. In Drieën-Huysen Zuid zal Ds. Peterjan van der Wal voorgaan 
in een dienst waarin ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Hier bent u om 
10:00 uur welkom. We mogen elkaar alvast goede vieringen toewensen. 
André Betsema 
 
Goede wensen! 
Wanneer wenst, wensen wij iemand het goede toe? Met nieuwjaar zeggen we 
“gelukkig nieuwjaar”. En ouderen kennen de uitdrukking “heil en zegen wensen” nog 
wel. God wenst ons het goede toe, vanuit het diepst van zijn wezen. En dit goede 
mogen we elke zondag ontvangen in de vorm van de zegen die aan het einde van de 
dienst wordt uitgesproken. Dan ben je een gezegend mens, toch? Wat doet de 
zegen met jou? En hoe geef je deze door? 
Ik weet nog niet welke kant het uit zal gaan, maar dit wil ik aan jullie meegeven om er 
vooraf al even over na te denken. Ik kijk er naar uit en hoop een gezegende dienst. 
Arianne Lodder 
 
Psalm 23 in beweging- Move with Grace 
Zondag is ook de start van een nieuwe serie over bewegen met de Bijbel. Josée van 
der Kooij schrijft hierover: ‘Move with Grace’: onder die noemer heb ik de afgelopen 
jaren regelmatig een bijdrage geleverd aan een kerkdienst, door (bijbel)teksten te 
verbeelden met beweging. Het heet niet voor niets Move with Grace: ‘grace’ staat 
voor gracieus/sierlijkheid maar ook voor genade.  
In samenwerking met Harmke v.d. Weijden zijn er ditmaal prachtige bewegingen 
ontstaan op een gedicht, vrij naar psalm 23, geschreven door Harmke. In de dienst 
van zondag 3 maart zal deze dans te zien zijn. Tevens start er na de dienst weer een 
serie van 2 á 3 workshops rond dit gedicht. De data 3 maart 2019 en 31 maart 2019 
staan vast. De datum voor een eventuele derde bijeenkomst wordt t.z.t. 
gepubliceerd. We beginnen direct na de koffie en de workshop duurt ongeveer een 
half uur. In deze bijeenkomsten zullen we de bewegingen aanleren en met elkaar 
doornemen, waardoor de woorden van het hoofd naar je hart kunnen indalen! 
Iedereen is van harte welkom om mee te doen. 
Josee van der Kooij 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 6 maart 2019 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in 
het Kerkcentrum Holy. Op deze soosmiddag is dhr. Jack de Koster onze gast. Dhr. 
Jack Koster heeft voor onze wijkgemeente de opdracht gekregen om met 
gemeenteleden in gesprek te gaan. Ook met de bezoekers van de soosmiddag wil hij 
in contact komen. Eerst zullen we gezamenlijk het gesprek aan gaan maar na de 
pauze is er ook gelegenheid om met hem persoonlijk te spreken. Ook is er dan 
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 6 maart a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan even met 
Marijke Judels, tel. 4750716 Voor informatie kunt u bellen met: Rinske Schlebaum, 
tel. 4741164 of Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Op weg naar Pasen 
Woensdag 6 maart is het Aswoensdag; het begin van de 40 dagentijd of Vastentijd. 
Op deze woensdag komen we in de Pax Christikerk bijeen om op weg te gaan naar 
Pasen en het askruisje in ontvangst te nemen. De dienst begint om 19.30 uur.  
Een goed moment om stil te staan bij wat ons beweegt, wat belangrijk is in ons leven. 
Welkom bij deze dienst. 
 
In de weken daarna, tot de Stille Week, zijn er elke week avondgebeden in de Pax 
Christi van 19.00 – 19.30 uur. Op 2 avonden zijn er ook vastenmaaltijden van 18.00 
– 19.00 uur. Daarna is er dan aansluitend een avondgebed: Op donderdag 14 maart 
en op donderdag 4 april is er een maaltijd en daarna een avondgebed. Op 
donderdag 21 maart, 28 maart en 11 april zijn er avondgebeden. 
 
Voor de maaltijd kunt u zich opgeven bij Ria Witvoet; rwit@hetnet.nl of telefonisch 
010-4742031, U kunt ook gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de kerk. 
Namens de Pax Christi en Kerkcentrum Holy hopen we u te zien in deze 40 dagen 
tijd. 
Ria Witvoet 
 
Uitnodiging Gemeenteavond Wijkgemeente Holy 
Op woensdag 6 maart 2019 wordt in het Kerkcentrum Holy een Gemeenteavond 
gehouden met Jack de Koster, kerkelijk adviseur voor Protestants Nederland. Hij 
heeft van de kerkenraad de opdracht gekregen om met de gemeenteleden in 
gesprek te gaan over verschillen in beleving en verwachtingen binnen de 
Wijkgemeente Holy. Verschillen, die helder moeten worden verwoord om uiteindelijk 
een predikant te kunnen beroepen die bij onze Wijkgemeente past. 
De avond begint om 20.30 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie gereed. 
U bent van harte welkom. Namens de kerkenraad, 
Wil Baris 
 
Liturgische bloemschikkingen in de komende 40dagentijd 
Liturgisch bloemschikken is een manier om bijbelteksten en thema’s die aan de orde 
komen kracht bij te zetten. In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van 
een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen 
maken. De bloemschik-suggesties voor deze periode zijn geïnspireerd door het 
thema van Kerk in Actie : ‘Een nieuw begin’. 
 
Het thema roept het getal 8 op. Per zondag is daar een vorm bij. 
Op de 8ste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel 
opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. 
Het getal 8 is in de schikking zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken. 
Deze flessen worden deels bekleed door rietstengels. Het water in de flessen is 
zichtbaar tussen het riet. Water geeft immers nieuw leven. Het riet staat voor 
buigzaamheid, meebewegen. Het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee 
vertelt over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het 
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nieuwe begin. De met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een 
andere vorm geplaatst. De uitleg daarvan komt per zondag bij de schikking.  
Namens de bloemschikgroep: Mieneke Gaasbeek 
 


