KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 13 JANUARI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Komende zondag, 19 januari, zal Petra Nijboer onze voorganger zijn in het
Kerkcentrum Holy. Hieronder kunt u alvast meer lezen over deze viering. Aanvang is
10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. Jan de Geus voorgaan in de viering die om
10:15 uur begint in De Brasserie. U bent van harte welkom!
André Betsema
Op zondag 19 januari mag ik uw voorganger zijn. Het is de tweede zondag na
Epifanie en dan lezen we altijd het verhaal van de bruiloft te Kana. Op het rooster
staat naast Johannes 2: 1-11 ook Jesaja 62: 1-5, waar het beeld van de bruiloft als
verbond tussen God en zijn volk aan bod komt.
Vorig jaar hebben de ‘Kanazondag’ voor her eerst op een bijzondere wijze gevierd.
Alle echtparen die het jaar ervoor een huwelijksjubileum te vieren hadden werden –
naast dat ze rond hun eigenlijke trouwdatum een felicitatiekaart kregen- uitgenodigd
voor deze viering.
Dat hebben we dit jaar weer gedaan. Het is uiteraard een viering voor iedereen, dat
wordt ook duidelijk in beide lezingen. Het beeld van de bruiloft staat voor het verbond
van God tussen zijn mensen. Wel zullen we wat extra (algemene) aandacht besteden
aan de paren die het afgelopen jaar een mooie pijlpaal hebben mogen beleven. We
doen dat weer op een andere manier dan vorig jaar, maar het zal een feestelijke
viering zijn.
Vanzelfsprekend zijn wij als voorbereiders er ook dit jaar van bewust dat een viering
met aandacht voor huwelijksjubilea voor sommige mensen als pijnlijk kan worden
ervaren, vanwege het moeten missen van hun partner bijvoorbeeld, of omdat een
huwelijk geen verbond voor het leven heeft kunnen worden. Ook zijn er mensen die
vel zorgen hebben. Daar zullen we in de gebeden ook zeker aandacht voor hebben.
Het koor Glorious Touch zal medewerking verlenen aan de dienst.
We hopen op een mooie viering. Namens de werkgroep pastoraat (Bram, Marleen,
Loes, Rinske en ondergetekende) : van harte welkom!
Petra Nijboer
Bijbelkring Meerpaal
Na een korte winterstop gaat de Bijbelkring in de kapel van de Meerpaal weer van
start op woensdag 22 januari. We beginnen om 15.00 uur. We lezen, zingen en
bidden en gaan met elkaar in gesprek rond een thema.
Van harte welkom!
Loes Hössen en Petra Nijboer
Vanuit de wijkkerkenraad
Maandag 6 januari heeft de wijkkerkenraad met veel dankbaarheid Petra Nijboer
kunnen benoemen tot kerkelijk werker in onze wijkgemeente in een volledige (1 FTE)
betrekking. Petra heeft aangegeven deze uitbreiding van haar benoeming graag te
willen aanvaarden. De ingangsdatum zal in overleg met de kerkenraad van Centrum
West plaatsvinden. Daar mag geen vacuüm ontstaan door haar vertrek.
De vacatureruimte voor de door ons te beroepen predikant blijft vooralsnog op 100%.
De beroepingscommissie is heel actief en is blij met positieve reacties op onze
oproep voor een wijkpredikant. Hoewel we graag in die vacature zo snel mogelijk
voorzien, gaat hier zorgvuldigheid boven snelheid.

De bemensing van de wijk is een voortdurende zorg.
Wij zoeken voor de kerkenraad:
• Één of meerdere diakenen die maatschappelijk betrokken zijn en dienstbaar
willen en kunnen zijn binnen, maar vooral buiten de kerk. Wil Baris (tel.
4744811) kan er alles over vertellen;
• Eén of meerdere ouderlingen voor het pastoraat en het meer interne werk van
de kerk. Waaronder een voorzitter die aan het eind van dit seizoen mijn werk
over kan nemen. U mag mij daarover aanschieten, (tel. 4741570);
• Eén of meerdere kerkrentmeesters voor het meer zakelijke gedeelte van de
kerk. Gabrielle Wijnstok (tel. 4743912) is daarvoor aanspreekbaar.
Daarnaast
• Zijn we op zoek naar hulpkosters voor de zondagse viering en gastheren en
dames voor het gastvrij ontvangen van gasten door de week. Als er meerdere
personen zich beschikbaar stellen kan een ruim rooster worden gemaakt.
Thonie Trommel (tel.4744139) weet er alles van;
• En tenslotte komen we graag in contact met gemeenteleden die incidenteel
een dienst zoals afgelopen zondag mede vorm willen geven. Voor hen is
Pieter Wapenaar (tel.4750217) de aangewezen persoon.
We zijn nu bijna anderhalf jaar vacant en hebben geroeid met de riemen die we
hebben. Veel, heel veel gemeenteleden hebben op alle mogelijke terreinen hun
steen of steentje bijgedragen. Daar zijn we als kerkenraad dankbaar voor. Maar we
moeten verder. Gemeenteleden die jarenlang ‘vooraan’ hebben gestaan, hebben het
recht om een stapje terug te doen.
Ik heb de afgelopen periode heel veel positieve reacties gehad op ons gemeente zijn
en ook, al of niet terechte kritiek. Dat is fijn. Maar kritiek langs de zijkant is makkelijk.
Ik nodig iedereen uit om een positieve bijdrage te leveren aan deze, wel ouder
wordende, maar vitale gemeente. Gemeente zijn doen we met Gods hulp, samen.
De wijkkerkenraad heeft naar aanleiding van het verslag van Jack de Koster van de
twee gemeentebijeenkomsten in november over ‘de krijtstrepen’ een reactie
geformuleerd voor de Algemene Kerkenraad. Beide stukken zijn op de website te
vinden.
Chris Bos, voorzitter

