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Aanstaande zondag zal Mw. Ds. Mariëtte Doolaard bij ons voorgaan in het 

Kerkcentrum. In Het Zonnehuis is dan Ds. Leendert Smit de voorganger. De dienst in 

het Kerkcentrum begint om 10:00 uur en in Het Zonnehuis om 10:15 uur. Wij wensen 

elkaar alvast goede vieringen toe. 

André Betsema 

 

Vastenactie: Een nieuw begin voor nieuwe vormen van kerkzijn in Nederland  
De opbrengst van de busjes was afgelopen zondag € 228,35 en de verkoop van de 
plantjes leverde € 115,- op. Bij elkaar dus € 343,35. 
Aanstaande zondag is er aandacht voor nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, 
die door de Protestantse Kerk worden gesteund. 
Pieter Wapenaar 
 

Op weg naar Pasen; een nieuw begin 

Een vastenmaaltijd in de Pax Christi.Samen eten is een goed moment om elkaar te 

ontmoeten, elkaar te leren kennen en te luisteren naar elkaar over dat wat ons bezig 

houdt. Deze vastenmaaltijd wordt gehouden op donderdag 4 april in de Pax Christi 

om 18.00 uur. U kunt u opgeven voor deze maaltijd bij Ria Witvoet: rwit@hetnet.nl of 

telefonisch 010-4742031.Ook ligt er een intekenlijst in de hal van de kerk. 

Aansluitend is er een avondgebed van 19.00 – 19.30 uur. 

Namens de Pax Christi en Kerkcentrum Holy hopen we u donderdag te ontmoeten. 

Ria Witvoet 

 

Jaarlijkse bijeenkomsten met alle contactpersonen 
Op woensdagmorgen 3 april en donderdagavond 4 april zijn er weer de jaarlijkse 
bijeenkomsten met de contactpersonen in het Kerkcentrum Holy. 
De 74 contactpersonen en de sectiecoördinatoren zijn hiervoor persoonlijk 
uitgenodigd. Het thema van de bijeenkomsten zal gaan over het pastoraat in de 
toekomst, voor deze bijeenkomsten is ook de gemeente adviseur Jack de Koster  
uitgenodigd. Hij wil van de contactpersonen graag iets horen over de werkwijze en 
de toekomstvisie voor het pastoraat in de wijkgemeente Holy om dit uiteindelijk te  
verwerken in zijn eindrapport. Wij hopen op inspirerende en zinvolle bijeenkomsten 
met elkaar. 
Namens de  taakgroep pastoraat, 
Bram van der Borden 
 

Uitnodiging maaltijd op Witte Donderdag 18 april 2019 
In het Kerkcentrum Holy zal op Witte Donderdag 18 april 2019 een eenvoudige 
maaltijd worden gehouden, afgesloten met de viering van het Heilig Avondmaal.  
In deze viering zal ds. Marieke den Hartog voorgaan. Tijdens de maaltijd zal uitleg 
worden gegeven van de Pesachmaaltijd, waarbij de lijnen worden doorgetrokken 
naar het Heilig Avondmaal en het Paasfeest. U bent van harte welkom. De maaltijd 
begint om 18.30 uur. De kerk is open om 18.00 uur. Kinderen zijn van harte 
welkom. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten, die klaarliggen na de 
zondagsdienst van 31 maart, van 7 en 14 april 2019. 
Hebt u vragen dan kunt u bellen naar Wil Baris, tel. 010-4744811.                                    
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Tulpen in de kerk. 
Ook dit jaar staan er weer op Eerste Paasdag 21 april 2019 bossen gele tulpen  
in het Kerkcentrum Holy. U kunt een bos tulpen meenemen voor iemand, die het in 
het afgelopen jaar moeilijk heeft gehad, ziek of eenzaam is geweest, bv. een 
gemeentelid, uw buurvrouw of buurman of een familielid. “Omzien naar elkaar”, dat 
willen wij met deze groet tot uitdrukking brengen. 
Namens de Wijkdiaconie Holy, 
Wil Baris 
 

Wij gedenken  Willemina Frederika Vroegh-Pijnacker. 
Op dinsdag 19 maart is Helma Vroegh, 71 jaar overleden. Zij woonde samen met 
haar echtgenoot Huib op de Joke Smitkade 147. Helma Pijnacker werd geboren in 
Schiedam en trouwde met Huib Vroegh. Dit najaar zouden ze vijftig jaar getrouwd 
zijn. Helma was een zorgzame en liefdevolle echtgenote, moeder en oma. Ze genoot 
van het gezinsleven, haar kinderen en haar kleinkinderen. De laatste veertien jaar 
waren zeer zwaar voor haar, met ziekte, ziekenhuisopnames en het afhankelijk 
worden van anderen, wat haar slecht lag. 
De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis vond maandag 25 
maart in de Bethelkerk plaats. Huib Vroegh, echtgenoot van Helma, dochter Mariëlle 
en drie kleindochters memoreerden het leven van Helma. We lazen 1 Korintiërs 13 
en zongen vertrouwde liederen. Hierna vond de begrafenis plaats op de 
begraafplaats Holy. Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Huib, de kinderen en 
hun gezinnen. 
Ds.Guus A.V. Fröberg 
 

Dankbetuiging 

Hiermee willen wij u hartelijk danken  voor zoveel warme en liefdevolle belangstelling 

die wij van u als gemeente hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het 

overlijden van Jan. Het was hartverwarmend, daarvoor onze hartelijke dank. 

Familie Blijleven 

 


