
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 9 MAART 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Aanstaande zondag, 15 maart, zal Ds. Hans Mast bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum. Aanvang van de viering is 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. 
Leendert Smit de viering leiden. Aanvang 10:15 uur in De Brasserie. U bent van 
harte welkom! 
André Betsema 
 
Zeven bezinningswandelingen: deel 3 Stabat Mater  
Zondag 15 maart is wandeling 3 zijn wij als wijkgemeente aan de beurt om het te 
organiseren. Het ‘Stabat mater’ is één van de beroemdste middeleeuws-Latijnse 
gedichten over Maria. Het gaat over de smart die Maria voelt om haar gekruisigde 
kind. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht (stabat mater dolorosa 
= de moeder stond bedroefd). In het verdriet van deze moeder wordt de rouw 
weerspiegeld van alle mensen die een kind, een geliefde of vriend moeten missen. 
Hoe doe je dat, overleven zonder die ene? We wandelen langs plekken van verlies 
en afscheid. Aansluitend staan we in ‘Zin op Zondag’ samen met predikant en 
rituelenbegeleider Willemijn Jonkers stil bij de kracht van rituelen. Hoe kunnen 
rituelen ons helpen bij verlies, afscheid en rouw? 
De wandeling die wij (Plonie Westerdijk en ondergetekende) organiseren is een 
wandeling van ongeveer anderhalf uur, waar je langer over kunt doen. Iedereen krijgt 
bij de startlocatie een pelgrimsboekje uitgereikt. Daarin staat de routebeschrijving en 
teksten voor onderweg. Je loopt in het tempo dat bij je past, alleen of samen, in stilte 
of in geanimeerd gesprek. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige 
bijdrage gaat naar ‘De Internationale Vos’ / Vastenactie. We gaan na een korte 
introductie direct starten. Dit omdat we op tijd in de Windwijzer moeten zijn voor het 
programma daar. Beginpunt bij het Kerkcentrum om 13.00 uur, eindpunt bij de 
Windwijzer. Om 15.00 uur begint Zin op Zondag in de Windwijzer. Aansluitend is er 
een maaltijd om 17.00 uur.  
Om alvast te noteren: Wandeling 4: 22 maart – De Internationale Vos. In 
samenwerking met Vastenactie, de Willibrordparochie/Lucaskerk) en ‘De 
Internationale Vos’. Verzamelen: 13.00 uur, ‘De Internationale Vos’, Bachplein 578 in 
Schiedam. 
Petra Nijboer 
 
Uitnodiging gespreksgroep 70+ op woensdag 18 maart  
Dit jaar vieren en gedenken we 75 jaar vrijheid. We horen en lezen 
ooggetuigenverslagen. We horen over mensen die de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog niet overleefd hebben. Een van hen is de Duitse theoloog en 
predikant Dietrich Bonhoeffer die 75 jaar geleden overleed. Hij heeft op veel mensen 
een grote indruk gemaakt. Woensdagmiddag 18 maart komt de groep 70 plussers 
weer bijeen om het maartnummer van de Open Deur, gewijd aan het gedachtegoed 
van Bonhoeffer, te bespreken. Aan de hand van enkele teksten uit de Open Deur 
willen we meer zicht krijgen op de betekenis van Bonhoeffer voor mensen van nu.  
Een uitspaak van Bonhoeffer die zeker aan de orde zal komen luidt als volgt: “Ik 
geloof dat God meer geëerd wordt, als wij het leven dat Hij ons gaf ten volle 
aanvaarden, uitbuiten en beminnen en dus ook eerlijk en sterk de pijn ervaren 
om geschonden of verloren levenswaarden, dan wanneer wij voor die 
levenswaarden ongevoelig zijn en dus ook de pijn van het gemis niet voelen.” 



Graag nodig ik jullie (samen of alleen) uit om woensdagmiddag 18 maart 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 18 maart van 15.00 uur – ca. 16.15 
uur in kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47. 
Gert-Jan Alberts 
 
Op weg naar Pasen 
Op donderdag 19 maart is er een 40-dagen meditatie in de Pax Christi 
van 19.15 – 19.45 uur 
Een moment van stilte en bezinning, weg van alle drukte in het leven om ons heen. 
Een manier om op weg te gaan naar Pasen. Wees welkom!! 
Ria Witvoet 
 
KCH Familieavond 20 maart 
Zoals u weet vieren we op vrijdag 20 maart onze KCH Kampvuur Familieavond voor 
iedereen van 0 tot 100 jaar en ouder. Vanaf 17.30 uur bent u welkom, om 18.00 uur 
wordt het kampvuur ontstoken. We zingen en eten gezellig samen en daarna kunt u 
kijken en luisteren naar de familiezanggroep Jun. Aansluitend is het Gemeentecafé 
(tot 22.00 uur) waarvoor we u willen vragen om iets mee te brengen in de vorm van 
een hapje of een drankje, bijv. een pak sap, een fles wijn, stukjes kaas of worst, een 
nootje; kortom, iets wat u zelf lekker vindt en wat samen gedeeld kan worden. 
Er zijn al ruim 60 aanmeldingen, maar u kunt er natuurlijk altijd nog bij, we hopen 
velen van u en jullie te ontmoeten. 
U komt toch ook? Er liggen inschrijflijsten in de kerk, maar u kunt ook mailen of 
bellen: w.baris43@gmail.com of 010-474 4811 
De voorbereidingscommissie 
 
Oproep voor contactpersoenen georganiseerd pastorraat 
Pastoraat is één van de kerntaken van de gemeente. Pastoraat staat voor zorg en 
aandacht voor elkaar vanuit het besef dat we daartoe geroepen zijn. Dat kan vele 
verschillende vormen aannemen: een goed gesprek, een schouderklopje, een arm 
om je schouder, een aanmoediging, of simpelweg een luisterend oor. 
In onze wijkgemeente proberen we op verschillende manieren invulling te geven aan 
het pastoraat. Niet-georganiseerd pastoraat is alle zorg die we elkaar geven, zowel 
binnen als buiten de gemeente. Georganiseerd pastoraat is er voor mensen die om 
wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra zorg en aandacht. Op dit 
moment staat het georganiseerd pastoraat onder druk, er is een tekort van 5 
contactpersonen in de volgende gebieden: Hoofdstedenbuurt, omgeving 
Albertine Agneslaan, wooncentrum Hoylede, omgeving Berkendreef/Lariksdreef, 
omgeving Louise de Colignylaan. We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe 
contactpersonen om deze vacatures zo snel mogelijk te vervullen. De werkwijze van 
georganiseerd pastoraat is als volgt: het 3x per jaar persoonlijk afgeven van de 
wijkbrief en een bloemetje brengen bij verjaardagen vanaf 80 jaar en indien gewenst 
een extra bezoekje af te leggen, het gaat om totaal 5 te bezoeken adressen, 
hooguit één uurtje per maand. 
Wanneer deze vacatures niet worden vervuld, komt er een belangrijk stukje 
pastoraat te vervallen. Als u vindt dat deze wijze van pastoraat belangrijk is in 
onze wijkgemeente en op deze wijze door moet gaan, neem dan uw 
verantwoordelijkheid en meld u spontaan aan bij ondergetekende: 

mailto:w.baris43@gmail.com


Voorzitter taakgroep Pastoraat, Bram van der Borden, Tel. 010-4742691/06-
22555372.E-mail: avanderborden@live.nl  
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