Kopij Onderweg – 18 maart 2019 – Wijkberichten Holy
Komende zondag, 24 maart, zal Ds. David Schiethart weer een keer bij ons
voorgaan. Aanvang 10:00 uur in het Kerkcentrum. In Het Zonnehuis is Ds. Peterjan
v.d. Wal de voorganger. Medewerking wordt verleend door het Kerkkoor Poortugaal.
Aanvang van deze viering is om 10:15 uur. Ik wens u alvast goede vieringen toe.
André Betsema
Vastenactie: Een nieuw begin voor kindslaven in India
De opbrengst van de busjes was afgelopen zondag € 244,05. Samen met de
opbrengst van vorige week (€ 131,10 in de busjes en € 139,30 van de verkoop van
de koekjes) is dat dus al € 541,45! En dan zijn we pas twee weken bezig.
Volgens de Vastenkalender kunt u deze week nog tijd en geld sparen: voor iedere
dag geen TV of social media (spaart tijd) kunt u € 4,- opzij leggen voor de
Vastenactie. Vanaf zondag kan dat door minder of geen vlees of vis te eten. Per
maaltijd zonder vlees of vis spaart u € 2,- uit.
Aanstaande zondag besteden we aandacht aan de kindslaven in India. Een nieuw
begin betekent voor hen dat ze naar school kunnen gaan in plaats van naar slecht
betaald werk.
Na de kerkdienst kunt u om half één aanschuiven bij onze buren in de Pax. Daar is
Dirk Koster aanwezig die als vrijwilliger van stichting Exodus vragen kan
beantwoorden. Stichting Exodus begeleidt ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de
maatschappij. Er is daar ook informatiemateriaal beschikbaar. Overigens is onze
Tine Dam ook vrijwilligster bij deze stichting. U kunt ook haar vragen naar haar
ervaringen. We zijn bezig in het nieuwe seizoen een bijeenkomst te plannen waarop
medewerkers van de stichting Exodus en ex-gedetineerden uitgebreid aan het woord
zullen komen.
Pieter Wapenaar
Paasgroetenactie
Ook dit jaar gaat weer vanuit de Protestantse Kerk in Nederland de Paasgroet naar
gevangenen in binnen- en buitenland. Dit jaar gaat de Paasgroet van Wijkgemeente
Holy via het Justitiepastoraat naar gevangenen in een aantal gevangenissen in
Nederland. Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit het project in de
gevangenis. Onder leiding van de predikant hebben gedetineerden een kunstwerk
gemaakt met als thema ”Een nieuw begin“; het thema van de 40–dagentijdcampagne. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen
gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie.
Na afloop van de dienst op 24 maart en op 31 maart 2019 kunt u de Paasgroet in de
hal ophalen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten ontvangen,
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie de
kaart ontvangt, vanwege de privacy, u mag ervan overtuigd zijn dat zo’n kaart
gedetineerden erg goed doet. Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten
in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Wij rekenen op uw medewerking. Namens de Wijkdiaconie Holy,
Wil Baris, voorzitter.
Bijbelkring Meerpaal

Op woensdag 27 maart is er weer de maandelijkse bijbelkring in de kapel van de
Meerpaal. We beginnen om 15.00 uur. We lezen, zingen en bidden en gaan met
elkaar in gesprek rond een thema. Van harte welkom!
Loes Hössen en Petra Nijboer
Koffie-inloop op vrijdag 29 maart van 10.00-12.00 uur
Elke laatste vrijdag van de maand is de kerk open voor ontmoeting en een kopje
koffie of thee. U bent van harte welkom. Loes Hossen is deze keer uw gastvrouw.
Neem gerust een bekende of uw buurman en/of buurvrouw mee. Of de krant, om met
elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud ervan. Komt u ook voor een praatje
en wat gezelligheid?
Connie Koole
Wij gedenken Jan Blijleven (82 jaar, overleden op 10 maart 2019).
Geboren en opgegroeid in Vlaardingen, verloor Jan als jochie van 12 zijn vader
onverwacht. Later overleed zijn zus -net als vader- op 49-jarige leeftijd. Hij trouwde
met Joke en ze kregen twee zoons, die werden geboren in dezelfde kamer in het
huis aan de Julianalaan als waar hij zelf was geboren. Jan werkte als administrateur.
Liefdevol en behulpzaam was Jan. Geen prater, eerder een binnenvetter, maar wel
iemand die vertrouwen had en gaf. Hij was een zeer betrokken vader, die altijd klaar
stond. Jan had humor tot op het laatst. Hij was een leuke, gezellige en actieve opa.
Jan genoot van het leven: van de natuur, van reizen, van skiën, van gezelligheid. Hij
had veel interesses. Zijn geloof en de kerk zijn altijd belangrijk gebleven. Hij was een
van de mensen die de liturgieën vermenigvuldigden. Jan was kwetsbaar geworden,
was al een tijd afhankelijk van dialyse, maar vanaf eind 2018 ging het echt mis. Hij
ging van het ziekenhuis naar de Marnix. Gelukkig kon hij nog twee zaterdagen thuis
zijn en daar genoot hij heel erg van. Op de geboortedag van zijn oma en de sterfdag
van zijn vader overleed hij, na een heel liefdevol afscheid. Op 15 maart namen we
afscheid in het Kerkcentrum. Daarna is hij begraven op Holy. We denken aan zijn
vrouw Joke, de kinderen en kleinkinderen die nu met grote leegte en diep gemis
moeten leven. Dat al het goede mee mag gaan en het Licht van de Eeuwige hen bij
mag schijnen.
Petra Nijboer

