
KOPIJ ONDERWEG - 2 SEPTEMBER 2019 - WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Aanstaande zondag houden we een Gemeentezondag in het Kerkcentrum Holy. 
Petra Nijboer schrijft hieronder over. In Het Zonnehuis zal Ds. Leendert Smit 
voorgaan in een oecumenische viering die begint om 10:15 uur. U bent van harte 
welkom! 
André Betsema 
 
8 september: Gemeentezondag ‘Een goed verhaal’ 
Aanstaande zondag hebben we onze gemeentezondag. Het thema is: ‘Een goed 
verhaal’ en we volgen daarmee het landelijk jaarthema van de PKN. 
LET OP! Om 09.30 uur starten we met koffie, thee en ontmoeting. Om 10.30 uur is 
er een ochtendgebed waarin ondergetekende voor hoopt voor te gaan. De kerkzaal 
en de hal zullen worden omgetoverd worden tot een soort ‘markthal’ waarin van alles 
te beleven en te ervaren valt: 
 

• Food for all en de Wereldwinkel krijgen een plekje in de hal, als mede een 
stand van Minters, alles in het licht van ‘kerk naar buiten’ 

• In de kerk staat een gezellig terras zodat u eens met iemand die u niet goed 
kent in gesprek kan gaan 

• Er is aandacht voor de gedenkhoek, er wordt iets over verteld en u kunt een 
lichtje aansteken 

• Er is een spelletjeshoek waar jong en oud het tegen elkaar op kunnen nemen 

• Er zal muziek zijn door Jaap van Toor 

• Er zal aandacht zijn voor ‘Nacht zonder dak’ op 22 september 
 
Kortom, er is voor elk wat wils. Niets moet en alles mag. Natuurlijk wordt er ook aan 
de kinderen gedacht! 
Na het programma willen we lunchen met elkaar. De voorbereiders zullen daarvoor 
zorgen. 
Wel willen we u en jou vragen iets mee te nemen (zelfgebakken of niet) voor bij de 
koffie en thee. 
De voorbereiders (Chris Bos, Corrie van Dorp, Connie Koole, Petra Nijboer, Jelly 
Vegt, Plonie Westerdijk) hebben er zin in! 
 
Namens allemaal, graag tot zondag  
Petra Nijboer  
 
70 + kring 
Na de vakantieperiode begint op woensdag 11 september de 70+ groep weer in 
Kerkcentrum Holy om 13.00 uur. We zijn nog op zoek naar iemand die de leiding van 
deze middag op zich wil nemen. 
We beginnen met het zingen van een lied en behandelen een onderwerp uit het 
maandblad “Open Deur”. Onder het genot van een kopje koffie of thee, kletsen we 
gezellig met elkaar over onderwerpen die we van tevoren nog niet wisten. Kom eens 
een keer langs!  
Maarten van Ree 
 
Oud Papier Actie: 



Zoals gebruikelijk, op de 1e zaterdag v/d. maand, staan de containers op 7 
september gewoon weer op de stoep voor 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 (€ 0,03/kg) 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: juni: 4.700 kg - € 145,70. 
Allen hartelijk dank en tot zaterdag 7 september, 
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Bedankt! 
Heel dankbaar zijn wij, na het ontvangen van de mooie bos bloemen en de kaart met 
vele bekende namen uit de kerk op zondag 25 augustus. Een hartelijke groet van 
Bep en Chris v/d Boor. 
 


