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Kerkdienst
Komende zondag is het zondag ‘Cantate’, ‘Zingt’. In onze dienst in de Rehobothkerk zal ik de
voorganger zijn. Natuurlijk zullen we op de zondag met deze naam veel en feestelijk zingen;
de Schrift openen wij bij Deuteronomium 4 : 32 – 40 en Johannes 15 : 1 – 8. Wij hopen op
een fijne dienst!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal! Uw,

ds. Nico Paap

Wij gedenken Sander Pieter Molenaar (38 jaar, Henriëtte Roland Holststraat 49, overleden
op 9 april). Hij groeide op in Katwijk samen met zijn twee broers. Een druk jongetje, dat leren
niet zo boeiend vond. Sinds 1998 was hij werkzaam bij Parlevliet en van de Plas, waar hij
bouwde aan zijn loopbaan. Hij  was een harde werker en daarnaast was voetbal zijn grote
passie. Hij trouwde met Daniëlle en ze kregen drie kinderen. 
Sander kreeg in het najaar van 2016 een melanoom maar bleef  tot het laatst hoe hij was:
positief.  Hij was steun en toeverlaat voor Daniëlle, een geweldige vader, een familiemens,
een vriend voor velen. Sander had een tomeloze energie, was altijd vrolijk en dacht altijd in
mogelijkheden.  Hij  was een onderhandelaar  die  van alles  voor elkaar  kreeg en hield  van
avontuur. Vooral was hij een liefdevol, oprecht betrokken en open mens. Met zijn openheid,
positiviteit en optimisme heeft hij de afgelopen anderhalf jaar heel veel gegeven aan iedereen
om hem heen. Natuurlijk kende hij ook diep verdriet. 
Zijn  geloof  was  altijd  belangrijk,  daar  sprak  hij  open  over.  In  onze  gemeente  was  hij
betrokken gemeentelid, actief in de kindernevendienst en als lector. 
De laatste periode was er één van heel diep vallen en toch weer opstaan. En toen was het op.
Hij  heeft  gevochten  tot  het  moment  dat  hij  hoorde  dat  er  echt  geen  opties  meer  waren.
Bijzonder was dat hij toen heel snel vrede kon hebben met hoe het was. Zijn laatste dagen
kenmerkten zich niet alleen door diepe verslagenheid en verdriet, maar bovenal door warmte,
liefde en geborgenheid. 
Dat het zo snel zou gaan, was en is voor niemand te bevatten. Op maandag 16 april was het
afscheid  in  de  Grote  Kerk,  waarna  we  hem begraven  hebben  op  Holy.  We  zongen  zijn
lievelingslied, Heer, uw licht en uw liefde schijnen, het lied dat hem optilde op zijn zwaarste
momenten. Wat zal hij gemist worden! Door velen, maar toch het meest door zijn Daniëlle,
Demi, Dani en Luka, zijn ouders en broers. Dat zij onvoorstelbaar veel kracht en liefde mogen
ervaren van mensen. Dat zij zich gedragen mogen weten door de Eeuwige die ook hén bij de
hand zal pakken in hun onuitsprekelijke verdriet. 

Petra Nijboer 

In Memoriam Corrie van Driel-Vos  
Op zaterdag 14 april is overleden Corrie van Driel – Vos. Corrie werd geboren in 1930 in
Rotterdam. Het gezin verhuisde naar Vlaardingen en de rest van haar leven heeft  ze daar
gewoond. Corrie werkte tot haar trouwen bij de firma Ouwenbroek, op de salarisadministratie.
Ze deed dat met veel plezier. Ze trouwde op 13 februari 1957 met Piet van Driel. Piet en
Corrie kregen 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. Daarnaast kregen ze 7 kleinkinderen waar
ze heel trots op waren.
Corrie  was  zorgzaam,  bezorgd,  praktisch,  nuchter  en  ze  cijferde  zichzelf  weg.  Ze  leefde
vooral ten dienste van anderen, rustig, altijd op de achtergrond aanwezig. De stille kracht, de



ruggengraat van de familie. Ze was oprecht geïnteresseerd en kon heel goed luisteren naar
anderen. En ze had  gevoel voor humor. Haar zorg reikte verder dan haar gezin. Familieleden
kwamen in huis en werden verzorgd en opgevangen. Ze wist met haar rust en wijsheid veel
voor elkaar te krijgen.
In haar leven heeft Corrie veel vreugde, maar ook veel verdriet en zorg gekend. Haar grootste
verdriet  was het afscheid van dochter Nel die veel te vroeg aan kanker overleed.  Ook de
familieleden uit haar eigen gezin Vos, zijn haar allen voorgegaan. Dit laatste jaar was ze nog
de enige Vos van haar generatie. Ook van haar man Piet moest ze afscheid nemen. Ze ging in
deze perioden moedig, nuchter en betrokken verder, haar eigen verdriet weleens wegcijferend.
Lang werkte ze nadat de kinderen de deur uit waren, met hart en ziel voor het Rode Kruis. Ze
had daar, naast het bezig zijn met de deelnemers ook een bestuursfunctie. Het gaf haar plezier,
evenals het bezoekwerk als contactdame en de bemoeienis met de Vrouwenbond. 
De laatste jaren zonder haar Piet en  met de wetenschap dat ze vasculaire dementie had en
ongewild achteruit ging, waren moeilijk voor Corrie. Ondanks dat heeft ze de regie kunnen
houden over haar leven en haar waardigheid behouden. Ze heeft de rust gevonden die ze zo
graag wilde en het is haar gegund. Afgelopen vrijdag namen we afscheid van Corrie tijdens
een  dankdienst  voor  haar  leven  in  de  Rehobothkerk.  We  denken  aan  haar  kinderen  en
kleinkinderen en wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe.

Mieke Zoutendijk


