KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 15 JULI 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY
De zomervakantie is aangebroken en daarom is deze Onderweg voor 3 weken.
Op zondag 21 juli zal Dhr. Paul Koster uit Den Haag bij ons voorgaan in het
Kerkcentrum. Paul is een collega van Pieter Wapenaar en heeft de studie Kerkelijk
Werker afgerond. In Het Zonnehuis zal deze ochtend Ds. Peterjan van der Wal
voorgaan. Op zondag 28 juli is Mw. Ds. L. Lafeber uit Zoetermeer onze voorganger
in het Kerkcentrum en in Het Zonnehuis Ds. Peterjan van der Wal. Op zondag 4
augustus tenslotte wordt de viering in het Kerkcentrum geleid door Ds. Mariëtte
Doolaard uit Rotterdam en de viering in Het Zonnehuis door Mw. v.d. Bos van
Straalen uit ‘Gravezande. Ook in Drieën-Huysen Zuid is een viering deze ochtend en
die viering wordt geleid door Dhr. Jan Zegwaard.
Graag ontmoeten wij u bij één van deze vieringen. De vieringen in het Kerkcentrum
en in Drieën-Huysen Zuid beginnen om 10:00 uur. De vieringen in de Brasserie van
Het Zonnehuis beginnen om 10:15 uur. Weet u van harte welkom!
André Betsema
Koffieochtend
Op vrijdag 26 juli en 30 augustus 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. Juist in de zomer, als veel activiteiten een zomerstop hebben, vinden
we het belangrijk om deze koffieochtenden door te laten gaan.
De gastdames in deze zomermaanden zijn Corrie Spronk en Loes Hossen.
Wij hopen ook u te kunnen begroeten, en neemt u gerust iemand mee.
U bent van harte welkom!
Connie Koole
Oud Papier Actie:
Ondanks de zomervakantie staan de containers op zaterdag 3 augustus
gewoon op de stoep bij het KCH!!
Hier kunt u, tussen 9.00 – 11.30 uur, uw oud papier (zonder plastic) en karton
(het liefst gescheiden) weer bij ons kwijt.
Door de lage papierprijs hebben wij véél kilo’s nodig om een goede opbrengst
te realiseren, waarbij wij, via onze Wijkkas, goede doelen ondersteunen!!
Helpt u ons daarbij?
Opbrengst: mei: 4.140 kg - € 128,34. Juni: nog niet bekend.
Allen hartelijk dank en tot zaterdag 3 augustus,
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Marcel.
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 7 augustus a.s. wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd
in het kerkcentrum Holy. Komt u ook ??
Deze middag wordt een creatieve middag. We willen meewerken aan een expositie
in de Vredesweek waarvan het thema is : Vrede Verbindt over Grenzen.
Onder leiding van een aantal dames kunnen we tekeningen gaan maken of met verf
aan de gang, collages maken van foto’s die je tegenkomt, teksten over dit thema zijn
ook welkom.
Het is fijn dat u dit vroegtijdig leest, dan kunt u er vast over nadenken en misschien
vast een tekst of gedicht bij opzoeken.

Tijdens het tweede deel van de middag na nog een kopje koffie of thee kunnen er
weer spelletjes gedaan worden. Houdt u niet van spelletjes, dan is er altijd wel
iemand waar u een praatje mee kan maken.
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog
nooit geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw
buren meenemen.
Tot ziens op woensdag 7 augustus 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
Zondag 25 augustus: Zangdienst
Het duurt nog wel even, maar deze zomer organiseren we op 25 augustus een
zangdienst. Deze ochtend willen we, naast een aantal liederen uit het huidige liedboek,
ook liederen zingen die we al langere tijd niet meer gezongen hebben. Het is inmiddels
een traditie geworden!
Onze huidige liedbundel heeft een schat aan liederen maar er zijn ook liederen die
helaas niet meer in deze bundel voorkomen. Misschien was u er wel erg aan gehecht
en zou u dat best in een dienst nog eens willen zingen. Juist om die liederen gaat het.
Het kunnen liederen zijn uit het vorige Liedboek van 1973 of zelfs uit bundels die nog
vroeger in de kerken gebruikt werden, zoals de Hervormde bundel van 1938 en de
Gereformeerde Gezangenbundels. Maar ook uit de bundel van Johannes de Heer
werd vroeger regelmatig gezongen. Dus in principe geen liederen uit ons huidige
Liedboek 2013. Het wordt dus een dienst met "oude en vertrouwde liederen".
Heeft u een dierbaar en vertrouwd lied? Laat het ons weten!
U kunt uw keuze doorgeven tot uiterlijk maandag 19 augustus, aan Piet George
Klootwijk (telefoon 010-4748820; email: pg.klootwijk@gmail.com of André Betsema;
email: andre.betsema@gmail.com)
We zullen zoveel mogelijk liederen die we aangereikt krijgen opnemen in de orde van
dienst. Misschien krijgen we wel weer zoveel aanbod, dat we niet alle wensen kunnen
vervullen.
André Betsema
Walking diner
Zoals u eerder hier kon lezen, hebben we begin juni met een groepje
geïnteresseerde gemeenteleden gebrainstormd over een pilot voor een walking
diner. Dit naar aanleiding van de ideeën vanuit de gemeente rond de themadiensten
over pastoraat. Die brainstorm heeft geresulteerd in een het concrete plan om een
pilot te doen met een groep van zo’n 22 mensen. Vrijdag 12 juli was het zover. We
startten met de hele groep op één adres, daarna waren er meerdere tafels bij
mensen thuis voor een voorgerecht, en vervolgens meerdere tafels voor een
hoofdgerecht. Tot slot kwamen we weer met de hele groep samen op een adres voor
een dessertbuffet.
Het werd een bijzondere avond met mooie ontmoetingen, heerlijke gerechten en
gezelligheid. Iemand schreef de dag erna: “Ik zit nog na te genieten van gisteravond.
Wat was het gezellig. Ondanks dat ik iedereen kende waren er fijne gesprekken.
Even tijd en aandacht voor elkaar buiten vergadering en kerkgebouw. Wat mij betreft
voor herhaling vatbaar. Ook een mooie manier om mensen met elkaar kennis te laten
maken die elkaar niet kennen maar wel zondags in dezelfde kerk zitten.
Zo vaak zeggen wij "ik weet wel wie je bedoelt maar ik ken zijn of haar naam niet"
Een uitdaging om zo gemeente te kunnen zijn.”

Naast deze waren er nog veel meer goede reacties, zowel de avond zelf als erna.
Bijgaand een foto. Als voorbereiders kunnen we zeggen: pilot geslaagd. Wordt
vervolgd. U hoort daar t.z.t. meer van.
Namens voorbereiders en deelnemers,
Petra Nijboer
In Memoriam
Op 6 juli is overleden Jan Krijtenberg, in de leeftijd van 94 jaar.
Jan groeide op in Middelharnis en komt uit een groot gezin van vijf jongens en twee
meisjes. Jan was twee jaar toen zijn moeder is overleden. In de oorlog moest hij
enkele jaren in Duitsland werken en is daarna nog 5 jaar als militair in Indonesië
geweest. Later werkte hij in de groentetransport en bij Unilever.
Op zijn 61ste jaar mocht hij met de VUT. Jan hield van reizen: samen met zijn vrouw
Riet reisden ze heel Europa door. Met haar had hij een fijn huwelijk en kregen 4
kinderen. In 2015 waren ze 60 jaar getrouwd. Het jaar daarop overleed zijn vrouw.
Dat was een grote slag voor Jan. Jan was een gelovig mens, was lid van de
Immanuelkerk en was daar ook jaren ouderling. De laatste jaren woonde hij in
Drieën-Huysen. Hij was een lieve zachtmoedige man en kon met iedereen
opschieten. Zijn zorgzame kinderen bezochten hem elke dag.
Maar het lichaam raakte op en zaterdag 6 juli heeft de Heer hem thuis gehaald.
Op de rouwkaart staat hoe Jan was:
bescheiden-open-eerlijk-liefdevol-zorgzaam-goedheid-eenvoudig.
Tijdens de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Holy, klonken de woorden
van 1 Korinthe 13.
Maar Jan was eigenlijk ook een man die we met het Bijbelse woord uit de Bergrede
zouden typeren “Zachtmoedig”: Zacht en Moedig, begripvol zonder tegenspraak.
Tijdens de dienst luisterden we naar prachtige liederen gezongen door
mannenkoren, Jan was lid van Orpheus. Hij had die muziek zelf nog uitgekozen.
Daarna werd Jan begraven op de Begraafplaats Holy.
We danken de Heer dat we deze lieve man hebben mogen kennen en bidden voor
hen die bedroefd maar dankbaar achterbleven.
Jan Zegwaard

