KOPIJ ONDERWEG – 28 SEPTEMBER 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag, 4 oktober, is Ds. Hugo Habekotté onze voorganger. De viering
begint om 10:00 uur. U kunt de viering ‘live’ bijwonen in het Kerkcentrum. Schrijft u
zich hiervoor in via de link op onze website of door een telefoontje aan Mw. Corrie
van Dorp tel. 010-4740266). Opgeven kan tot zaterdag 16:00 uur. Ook kunt de
viering ‘live’ of later bekijken via ons Youtube-kanaal. De link hiernaar toe staat ook
op onze website. Tevens vind u daar de Orde van Dienst.
Wij kregen bericht dat de vieringen in Het Zonnehuis, Drieënhuysen Noord en -Zuid
zeker tot maart 2021 zijn geannuleerd. Heel erg jammer, maar het is op dit moment
helaas niet anders. De gezondheid van de bewoners en vrijwilligers staat voorop!
Zodra er wijzigingen te melden zijn, zullen we u dat z.s.m. laten weten via onze
website of in Onderweg.
André Betsema
Kindernevendienst
De afgelopen vier weken kwamen we elke zondag online bij elkaar voor de
kindernevendienst. Wat is het weer fijn om zo met elkaar contact te hebben!
Net als in de kerkdienst stonden wij afgelopen zondag stil bij de afsluiting van de
Vredesweek. We spraken met elkaar over vrede en luisterden naar een
spiegelverhaal over een klein eiland in het Regenboogmeer. We hoorden de
betekenis van de kleuren van de regenboogvlag. Ook lieten de kinderen de kleurige
kraanvogels zien die ze vanuit de kerk hadden gekregen. Omdat het online vouwen
van kraanvogels lastig is, hebben zij andere vogels gemaakt. Deze prachtige
vredesduiven kunt u op de foto zien. Na een gebed waarin we droomden van een
wereld waarin er VREDE is voor iedereen, sloten we deze online kindernevendienst
af. Aanstaande zondag is er weer een kindernevendienst! We hopen dat jullie er dan
ook weer bij zijn.
Groeten namens de kindernevendienstleiding,
Henriëtte den Dekker-Hoeve
Oud Papier Actie
Als we op zaterdag 3 oktober van Irado weer 2 containers krijgen i.p.v. 1 (het ging
er maar net in), dan staan deze weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy.
Dan kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur uw oud papier (zonder plastic) en karton
(gescheiden) weer bij ons kwijt. We houden nog steeds 1,5 meter afstand!!
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
Denkt u ook aan de looproute om de containers heen? Onze medewerkers lopen op
het kerkplein en helpen u graag bij het lossen van uw auto of fiets.
De papierprijs (€ 31,76/ton) is nog steeds érg laag, dus hebben wij véél kilo’s nodig
om onze goede doelen te blijven steunen, via onze wijkkas. Wilt u ons daarbij
helpen?
Opbrengsten: juni: 7.080 kg - € 224,86, juli: 2.920 kg - € 92,74
Allen hartelijk dank voor de vele kilo’s van de afgelopen maanden en tot
zaterdag 3 oktober, namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud
Voorlopig nog geen Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy

Door de onzekere situatie i.v.m. corona is het helaas niet mogelijk om de soos
middagen te laten doorgaan.
Heel jammer maar hopelijk kunnen we later wel weer bij elkaar komen.
U kunt natuurlijk wel op vrijdagmiddag naar het kerkcentrum Holy komen voor een
praatje en een kopje koffie of thee bij de inloop tussen 14-16 uur. Wel even
aanmelden. Zie elders het bericht hierover.
Vriendelijke groeten van de dames van de soos
Wij gedenken Maria Cornelia Eichhorn-Sodenkamp (69 jaar, Fazantlaan 12,
overleden op 17 september) Rietje is na een liefdevol leven en een kort ziekbed
overleden.
Haar man Chris, de kinderen en kleinkinderen werden ingehaald door de tijd. Ze
kregen amper de kans om te bevatten dat Rietje erg ziek was, want binnen zeer
korte tijd moesten ze haar al uit handen geven. Een groot verdriet, een enorme
leegte voor hen. Rietje wilde niet graag op de voorgrond staan, maar dat ze een
liefdevolle, intelligente en empathische vrouw was, kan ik niet ongenoemd laten. Een
vrouw die kon luisteren zonder oordeel. Ze was er altijd en onvoorwaardelijk, voor
Chris, de kinderen en kleinkinderen en de hond. Ze verstond de levenskunst om de
dingen te accepteren zoals ze waren, ook toen ze ziek werd. Haar dierbaren
achterlaten vond ze wél heel verdrietig.
Het was een afscheid in liefde. Aan haar sterfbed én tijdens de dienst in de aula op
begraafplaats Holy op 22 september, want liefde klonk door in de teksten, liederen
en in de bijbeltekst uit 1 Korintiërs 13 waarin Paulus zegt dat de liefde nooit zal
vergaan. Dat haar allernaasten zich gedragen mogen weten in hun verdriet door
oprecht meeleven van mensen en door de Liefde van de Eeuwige die nooit vergaat.
Petra Nijboer

