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Het jaar loopt ten einde en dat betekent dat deze Onderweg voor 3 weken is. Er is 
daarom veel te melden over de komende kerkdiensten. Aanstaande zondag vieren 
we dat het Kerkcentrum 50 jaar bestaat. Het belooft een mooie viering te worden, 
natuurlijk met koffie, thee, limonade, taart en een drankje en hapje na afloop! In Het 
Zonnehuis is Ds. Buurmeester de voorganger. De 24e december begint ’s avonds 
om 19:30 uur (!) een kerstviering voor en door kinderen. De 25e december een 
viering die is voorbereid door een aantal gemeenteleden. Aanvang 10:00 uur. In het 
Kerkcentrum. Over deze vieringen leest u hieronder meer. In Het Zonnehuis begint 
de viering op 25 december om 10:45 uur. Ds. Peterjan van der Wal is de voorganger 
en Natural Blend Quartet verleent haar medewerking. Op 29 december zal Mw. 
Jacolien Immerzeel-van Oosten bij ons voorgaan. Aanvang 10:00 uur. In Het 
Zonnehuis is Pastor Hoefman uit Den Haag de voorganger. Aanvang 10:15 uur. 
Op zondag 5 januari 2020 tenslotte staat de koffie vanaf 9:30 uur klaar om elkaar 
alle goeds voor het komende jaar te wensen. De viering zelf begint om 10:15 uur en 
wordt geleid door Dhr. Rob van Herwaarden, diaconaal consulent. Na afloop is er 
dan geen koffiedrinken. In het Zonnehuis is Mw. Ds. Gerda van den Berg de 
voorganger. Aanvang 10:15 uur. Om 10:00 uur begint ook een viering in Drieën-
Huysen Zuid. Dhr. Jan Zegwaard zal deze leiden. Aanvang 10:00 uur in De 
Brasserie. Weet u van harte welkom bij deze vieringen! 
Rest mij nu nog u allen goede feestdagen te wensen en alvast veel heil en zegen 
voor het komende jaar. Met een hartelijke groet, 
André Betsema 
 
Zondag 22 december hebben we iets te vieren, want- en u leest daar elders ook al 
over- het Kerkcentrum Holy bestaat dan 50 jaar! Dat vieren we niet alleen met een 
prachtige jubileum uitgave van Holy Nieuws, maar ook met de viering van zondag. 
Met de jubileumcommissie en degenen die muzikaal hun medewerking verlenen zijn 
alle voorbereidingen al even geleden in gang gezet. Het is een mijlpaal om bij stil te 
staan en daarom een viering om naar uit te kijken. Over ‘er naar uit kijken’ 
gesproken… Het is natuurlijk ook Advent. Een feestje vieren in een tijd van inkeer en 
bezinning is bijzonder, maar het kan best samen. We lezen volgens rooster: Jesaja 
7: 10-17 en Matteüs 1: 18-25. Natuurlijk is Piet George erbij, dit keer met zijn zoon en 
zal Jaap van Toor het koor dirigeren. De profeet Micha komt ook weer langs. Er is 
nog veel meer te vertellen, maar vooral dit: welkom!  
Petra Nijboer  

 
Feestelijk jubileumviering 50 jaar Kerkcentrum Holy: zondag 22 december 
Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur, aanvang viering 10.00 uur, voorganger Petra 
Nijboer, gelegenheidskoor o.l.v. Jaap van Toor, interview met oud wijkpredikant ds. 
Hans Lever, André Betsema solozang, Piet George Klootwijk orgel, Peter Klootwijk 
piano, na afloop van de viering: foto/videopresentatie 50 jaar in beeld en geluid, 
koffie/thee/limonade met gebak, een hapje en een drankje. U bent van harte welkom! 
De Jubileumcommissie 

 
Kerstnachtdienst Kerkcentrum Holy 
Op 24 december wordt er in Kerkcentrum Holy een kerstnachtdienst gehouden voor 
jong en oud. Een dienst waarin het kerstverhaal voor en door kinderen centraal staat. 
Met muziek van Jun, verteller Jeanette den Dekker, spel van de kinderen en een 



drankje om verder na te genieten, hopen we er een mooi en fijn uur van te maken. 
Iedereen is welkom, van jong tot oud! Aanvang is 19.30 u.  
Namens de kindernevendienstleiding, 
Rosalie Hendriks 
 
Geen voorganger, toch een viering! 
Zoals bij velen van u bekend zal zijn, verzorg ik het rooster voor de preekbeurten in 
onze wijk. Dat is al een puzzel met een vaste predikant, maar als je al meer dan een 
jaar een vacature hebt, is het soms lastig om alle gaatjes gevuld te krijgen. Voor 
2019 is dat toch bijna gelukt. En dat is dankzij de medewerking van al die mensen 
die onze wijkgemeente een warm hart toedragen. 
Behalve… voor Eerste Kerstdag. Dat zag ik natuurlijk al een tijd geleden aankomen. 
Elke predikant wil voorgaan in zijn eigen wijk, elke pastoraal werker wil na een jaar 
lang heen en weer draven tussen uitvaarten, vergaderingen en bezoekjes Kerstmis 
in eigen kring vieren.  
En hoewel het beroepingswerk is gestart, op 1 januari van volgend jaar hebben we 
nog geen nieuwe predikant. Behalve op Eerste Kerstdag is er in het eerste half jaar 
van 2020 nog vier keer een zondag waarop ik geen voorganger heb kunnen vinden.  
Al langer liep ik rond met het idee om een groepje te vormen van vrijwilligers die 
samen willen nadenken over het leiden van een dienst zonder voorganger. 
Geïnspireerd door onze RK-buren van de Pax en door ds. Jan de Geus heb ik dit 
idee als voorstel neergelegd bij de wijkkerkenraad. Die stemde daarmee in. Er heeft 
zich een aantal enthousiaste mensen aangemeld na een oproep in Onderweg door 
de voorzitter van de Kerkenraad. Resultaat: een deel van hen heeft de viering van 
Eerste Kerstdag voorbereid en een ander deel gaat aan de slag met de 
voorbereiding van de dienst van 12 januari. Daarna kijken we hoe dit is bevallen en 
hopelijk is dat aanleiding om ermee door te gaan. 
Pieter Wapenaar 
 
Bij de dienst van Eerste Kerstdag: veel zingen! 
Gezien het voorgaande en het feit dat de Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor 
medewerking verleent aan de viering, stond vooraf vast, dat het een dienst moest 
worden met veel kerstzang en muziek. Dankzij het vakmanschap van Jaap en Piet 
George zijn de liederen bij elkaar gezocht.  
Nel van Bodegom, Gabrielle Wijnstok en Pieter Wapenaar bogen zich over de 
lezingen van die dag, Jesaja 52: 7 -10 en Johannes 1: 1 – 14, en de verdere invulling 
van de dienst. Nel verzorgt het liturgische gedeelte tot de evangelielezing. Daar 
neemt Pieter het over; hij verzorgt ook een korte meditatie. Die gaat over het Woord 
dat vlees geworden is en hoe dat ook een kerstverhaal kan opleveren naast het 
bekende verhaal van het kind in de kribbe in de stal in Bethlehem uit het evangelie 
van Lucas. 
Gabriëlle heeft een aantal gemeenteleden benaderd om tijdens de dienst van de 
gebeden voorbeden uit te spreken en een kaarsje aan te steken. Verder werken aan 
deze dienst mee: David de Beer, hij draagt een Zuid-Afrikaans gedicht voor en Elma 
Wapenaar, zus van Pieter, zij zingt de altsolo van “He shall feed his flock” uit de 
“Messiah” van G.F. Händel. 
Alle reden om deze viering mee te maken! 
Nel van Bodegom, Gabrielle Wijnstok en Pieter Wapenaar 

 
Nieuws van 11+ 



Afgelopen zondag hebben de jongeren van de Jeugdkerk Ambacht-Oost en de 11+ 
groep Holy weer koekjes en andere artikelen verkocht voor het goede doel. Dankzij 
uw geweldige medewerking hebben we inmiddels € 406,95 opgehaald. Hartelijk dank 
daarvoor! Zondag 22 december staan we na de kerkdienst in de Bethelkerk. U bent 
weer meer dan welkom! 
De 11+groep 

 
Koffie-inloop op vrijdag 27 december van 10.00-12.00 uur 
Zoals u weet is elke laatste vrijdag van de maand de kerk open voor ontmoeting en 
een kopje koffie of thee. Dat zal dit keer zijn op vrijdag 27 december. Juist tussen de 
kerstdagen en de jaarwisseling in is het een extra reden om de dikwijls lange en 
donkere dagen te doorbreken door even binnen te lopen voor een praatje en wat 
gezelligheid. U bent van harte welkom. Ans en Arie Wilschut zullen uw gastvrouw en 
gastheer zijn. Neem gerust een bekende of uw buurman en/of buurvrouw mee. Of 
misschien de krant om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud ervan. 
Komt U ook en doet U mee? 
Connie Koole 

 
Oud Papier Actie 
Ook in het nieuwe jaar staan de containers gewoon op de stoep voor het KCH!! 
Op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar 2020, is dat 4 januari. 
Wij verwachten dan ook véél oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) 
tussen 9:00 - 11:30 uur. Wij zien u graag!! 
Helaas hebben wij nog steeds véél kilo’s nodig, vanwege de lage papierprijs, om zo 
onze goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas!! Helpt u ons daarbij? 
Opbrengsten: november en december – nog niet bekend. 
Allen hartelijk dank voor de vele kilo’s van het afgelopen jaar en tot zaterdag 4 
januari! Namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud 
 
Ontmoetings(soos)middag voor ouderen in Holy 
Op woensdag 8 januari 2020 wordt weer de ontmoetings(soos)middag 
georganiseerd in het Kerkcentrum Holy. Deze keer op de tweede woensdag in 
januari; na alle bijzondere dagen.  
Op deze eerste soos middag in het nieuwe jaar wensen we elkaar een mooi 
nieuwjaar toe en maken we er een gezellige middag van. Na de pauze is er weer alle 
gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar verder te praten. 
U komt toch ook ?? U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-
16.00 uur. Ook als u nog nooit geweest bent, u, mannen en vrouwen, zijn van harte 
welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw buren meenemen.  
Tot ziens op woensdag 8 januari 2020. Als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer 
even met Marijke Judels, tel. 4750716. Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 of Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 

 


