KOPIJ ONDERWEG, 10 FEBRUARI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Komende zondag, 16 februari, zal Mw. Ds. Els de Bijll Nachenius bij ons voorgaan
in het Kerkcentrum. Zij is predikant in de Remonstrantse Kerk en inmiddels al geen
onbekende meer voor ons. De viering begint om 10:00 uur. In de Brasserie van Het
Zonnehuis zal Mw. Ds. Korpel voorgaan. Die viering begint om 10:15 uur. Ik wens u
alvast een goede viering toe.
André Betsema
Sirkelslag
Op vrijdag 7 februari deed de 11plus groep samen met de jeugdkerk Ambacht-Oost
mee aan het jaarlijkse spel "Sirkelslag".
Dit keer was het thema "Kom in beweging" n.a.v. het Bijbelverhaal van Jona.
Met maar liefst 16 deelnemers trokken de "HolyBethels" ten strijde.
De opdrachten waren weer pittig. Van een parcours afleggen om van een zinkend
schip af te komen tot het tellen van honderden vissen en
van een rebus tekenen tot een geblindeerde zoektocht naar verstopte blaadjes.
Eendracht maakt macht was opnieuw het parool en die woorden werden
werkelijkheid. De score viel misschien wat tegen maar de lol en gezelligheid waren er
niet minder om. Bedankt allemaal voor jullie enthousiasme en sportiviteit.
Een woord van dank ook aan de leiding: Connie, Peter v.d. Poel en Pieter (jury)
namens Holy en Annemarie en Onno namens Ambacht-Oost!.
Volgend jaar staan we er weer!
Peter Schlebaum
Uitnodiging gesprekgroep 70+ op woensdag 19 februari
Maandelijks komt een groep 70 plussers bijeen om met elkaar van gedachten te
wisselen over gespreksonderwerpen van verschillende aard. Naar aanleiding van
lezenswaardige en interessante teksten uit het maandblad Open Deur luisteren we
naar elkaars ervaringen en opvattingen en hopen op een aantrekkelijke manier tot
bredere inzichten te komen en elkaar te inspireren. Deze maand staat het thema
“broers en zussen” centraal. We zullen zeker stilstaan bij het verhaal van Jozef en
zijn broers uit Genesis 37. Maar natuurlijk zullen we met inbreng van onze eigen
ervaringen ook zoeken naar parallellen in onze eigen tijd.
Graag nodig ik jullie (samen of alleen) uit om woensdagmiddag 19 februari aanwezig
te zijn. Zeker als je nog niet eerder bent geweest, wil ik je vragen dit keer wel te
komen. Je bent van harte welkom op woensdagmiddag 19 februari van 15.00 uur –
ca. 16.15 uur in kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47.
Gert-Jan Alberts
Vanuit de wijkkerkenraad
3 februari kwam de kerkenraad bijeen voor de maandelijkse vergadering. Verheugd
zijn we over de positieve reacties op de uitbreiding van de benoeming van Petra
Nijboer. Zij gaat, als ook Centrum West weer is voorzien van een kerkelijk werker,
volledig werken in onze wijkgemeente. Afscheid hebben we genomen van Tineke
v.d. Hoek. Zij is meer dan 15 jaar diaken geweest en wil wat meer in de luwte. De
kerkenraad is haar dankbaar voor al het werk dat zij binnen het diaconaat heeft
verricht. Gelukkig blijft ze als vrijwilligster actief en kunnen we ( nog) steeds een
beroep op haar doen.

Teleurgesteld zijn we dat Thomas Bezemer heeft besloten zijn werkzaamheden in en
voor onze wijkgemeente te beëindigen. Het lukt niet altijd om als kerk en vrijwilligers
op één lijn te blijven. Goede communicatie is dan vaak en ook hier de spelbreker.
Jammer, maar met heel veel respect zijn we dankbaar voor wat hij voor de
wijkgemeente heeft gedaan. We zoeken nu naar een gepaste afscheidsmogelijkheid.
We zijn dankbaar dat het werk in ons kerkcentrum ‘gewoon’ met wat passen en
meten doorgaat. Jan van der Meer is aanspreekbaar voor alle zaken die met gebouw
te maken hebben. De vrijwillige gastdames en -heren door de week en de
kosterswerkzaamheden worden gecoördineerd door Thonie Trommel.
Terugblik en voorbereidingen
Dankbaar zijn we dat, nu al een drietal, zondagse vieringen werden voorbereid en
uitgevoerd door ‘gewone’ gemeenteleden. Waardevolle vieringen waarin ervaringen
werden gedeeld en waarin we met elkaar gemeente-zijn hebben ervaren. De viering
samen met de Pax nodigt uit om de samenwerking met onze RK-buren te
intensiveren. In de veertig dagen tijd staan gezamenlijke avondgebeden op het
programma.
Versterking
Een viertal gemeenteleden heeft aangegeven op een of andere manier een (extra)
bijdrage te willen leveren aan het werk in en voor de kerk. Een aantal mensen is
gevraagd een specifieke taak op zich te nemen. Zij hebben dat in beraad. De vraag
om mensen die ambtelijke verantwoordelijkheid in de kerkenraad willen nemen blijft
staan.
Beroepingscommissie
De beroepingscommissie is actief maar laat, terecht, nog niet veel van zich horen. Zo
hoort dat bij ‘een broedende kip’.
De volgende vergadering doen we een weekje later. Op 9 maart komt de
wijkkerkenraad weer bijeen. Als u daarvoor iets wilt aandragen dan kunt u daarvoor
onze scriba, André Betsema benaderen.
Een hartelijke groet,
Chris Bos, voorzitter.

