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Aanstaande zondag, 1 december, zal Ds. Hans Buurmeester weer bij ons 
voorgaan in het Kerkcentrum. Aanvang van de viering is 10:00 uur. In Het Zonnehuis 
is Ds. Peterjan van der Wal de voorganger. In deze viering zal Hannah Duscha 
worden gedoopt. Zij is de dochter van Marinke van der Hoest en Sebastian 
Maximilian Duscha. Marinke is vrijwilligster bij de zondagse vieringen in Het 
Zonnehuis. Aanvang 10:15 uur in De Brasserie. In Drieën-Huysen Zuid zal Mw. Ds. 
Gerda van den Berg voorgaan in de viering die om 10:00 uur begint. 
U bent van harte welkom! 
 
Amnesty International 
Traditiegetrouw is Amnesty International de 1e Advent aanwezig met een stand. Ook 
deze keer kunt u diverse artikelen (waaronder kaarsen) kopen die het werk van 
Amnesty International ondersteunen. Van harte bij u aanbevolen. 
André Betsema 
 
Bedankt 
Prachtige woorden van waardering waren er van veel mensen na afloop van de 
dienst afgelopen zondag. Elk jaar weer is het een dienst waarin veel belééfd wordt, 
waarin gezocht wordt naar de verbinding tussen gesproken woorden, muziek, 
symbolen en rituelen. 47 lichtjes waren er, 47 rozen, verbonden aan 47 namen, elk 
ervan horend bij een mens, die een leegte achterliet het afgelopen jaar, maar ook 
verbonden was én is met de naam van de Eeuwige. Wat is het toch goed om dan 
ook echt sámen te zijn, als gemeente, als  nabestaanden, als voorbereiders van 
deze dienst. Daarom een zeer oprecht dankjewel aan iedereen die deze dienst 
gemaakt heeft tot wat het mocht worden.  
Petra Nijboer 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 4 december 2019 wordt weer de ontmoetings(soos)middag 
georganiseerd in het kerkcentrum Holy. Komt u ook?  
Op deze laatste soos middag van het jaar 2019 vieren wij Advent m.m.v. Petra 
Nijboer en Jaap van Toor. Tijdens het tweede deel van de middag, na nog een kopje 
koffie of thee, kunnen er weer spelletjes worden gedaan. 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 4 december 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 
 
Oproep Kerkcentrum Holy 50 jaar 
Voor het jubileumkoor kunnen we nog wat stemmen gebruiken. Vindt u/vind jij het 
leuk om mee te doen, dan bent u/ben jij van harte welkom op de koorrepetities op 3 
december, 10 december en 17 december 2019 in het Kerkcentrum Holy, aanvang 
20.30 uur. De koffie staat klaar om 20.15 uur. Voor aanmelding kunt u terecht bij 
Jaap van Toor; e-mail: jaapvantoor942@gmail.com 
De Jubileumcommissie Kerkcentrum Holy 
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