
Kopij Onderweg 23 mei 2016 Wijkberichten Holy 

 
Aanstaande zondag, 29 mei, is onze voorganger ds. Erwin de  Fouw. In het Zonnehuis gaat 
om 10.15 uur in een oecumenische viering voor mevrouw J.C.H.M. Hermans. Goede viering 
toegewenst. [PGK] 

 
Op zondag 29 mei, de eerste zondag na Trinitatis (Drievuldigheidszondag), lezen we I 
Koningen 8: 22 en 37-43 en Lucas 7: 1-10. We horen hoe koning Salomo bij de inwijding van 
de tempel bij God pleit voor zijn volk (en de volken) en zo een bijna priesterlijke 
voorbiddersrol op zich neemt. Lucas vertelt het verhaal over de genezing van de slaaf van de 
Romeinse honderdman (centurio) in Kafarnaüm. Zijn geloof, daar gaat het uiteindelijk om: 
"Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn". Voor ons is dat verband 
tussen geloof en genezing grotendeels op de achtergrond geraakt, omdat wij ons verlaten op 
de medische wetenschap. Maar ook wij maken mee, dat we hopen en bidden dat iemand 
mag genezen. En wanneer dat niet gebeurt, is dat verdrietig en zelfs bitter. Mocht u over 
deze zondagsteksten willen meepraten, dan bent u aanstaande woensdag en iedere 
woensdag van harte welkom bij "de preek van de week'', in het Kerkcentrum Holy, van 16.30 
tot 17.30 uur. 

 
Terugblik 
Pinksteren werd dit jaar weer gevierd in de Grote Kerk, samen met de Protestantse 
Wijkgemeenten Centrum-West en Ambacht-Oost. Dat op zich was al goed: zo maak je de 
verbondenheid van de kerk als geheel wat concreter. Holy was de organiserende gemeente. 
Alles liep op rolletjes, dus complimenten aan hen die het geregeld hebben, onder wie Wil 
Baris en Chris Bos. Collega Fröberg en ik hopen dat de viering de aanwezigen geïnspireerd 
heeft. Met de kinderliederen en de  dialoog tussen de broers Petrus en Andreas hopen we 
hen ook wat afwisseling te hebben geboden. Het idee voor een ad-hoc kinderkoor houden 
we vast. 
Het was goed om op zondag Trinitatis ds. Haaima als gastvoorganger te ontvangen. Zo blijft 
de verbondenheid met hen, die eens onder u hun werk deden. Zelf ging ik die ochtend voor 
het eerst voor in het Zonnehuis.   

 
Verhuizing 
Er wordt nog volop doorgewerkt aan (de binnenkant van) ons huis aan de Hoflaan 15A. Als 
alles goed verloopt trekken we er voor juli in. 
 
Met een hartelijke groet, 
Erwin de Fouw 

 
Ontmoetings (soos) middagen voor ouderen in Holy. 
Woensdag 1 juni 2016 wordt weer de ontmoetings (soos) middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. 
Komt u ook? 
 
Een paar maanden geleden heeft een groepje mensen o.a. uit Vlaardingen Holy een reis 
gemaakt door een deel van Ethiopië. Op deze middag zullen wat foto's worden vertoond van 
deze reis door Ethiopië. 
Na de pauze en nog een kopje koffie of thee kunnen spelletjes gedaan worden. Houdt u niet 
van spelletjes, dan is er altijd wel iemand waar u een praatje mee kan maken.  
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog nooit 
geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin  of uw buren 
meenemen. 



 
Tot ziens op woensdag 1 juni a.s.; als u vervoer nodig hebt, bel dan even met Marijke Judels 
(4750716) 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum (4741164) 
Anneke v.d. Graaf (2497022) 

 
Overleden 
Op 18 mei is overleden Christiaan Kouveld. Hij woonde Anna van Burenstraat 31 en werd 79 
jaar. Wanneer u dit leest zijn de afscheidsdienst in Kerkcentrum Holy en de begrafenis geweest 
op 24 mei, maar tijdens dit schrijven moest de uitvaart nog plaats vinden. In de volgende 
Onderweg staan we uitgebreider stil bij het overlijden van Chris. Wij zijn in gedachten bij zijn 
vrouw, dochter, schoonzoon en de kleinzoons. 

 
In Memoriam 
Op 5 mei overleed ons gemeentelid Frank Westerduin, in de leeftijd van 86 jaar. Hij werd 
geboren en groeide op in Scheveningen. Mijnheer Westerduin was getrouwd met mevrouw 
Nel Westerduin-Pronk en had drie zoons, twee schoondochters en vier kleinkinderen. Door 
zijn vrouw en andere intimi werd hij Frans genoemd. Mijnheer Westerduin overleed na een 
periode van ziekte en zorg. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen verliezen in hem een lieve en hartelijke man, vader en grootvader. In de kracht 
van zijn leven reisde hij voor zijn werk de hele wereld over en na zijn pensionering bleef hij 
actief. Zo was hij koster en huisbezoeker in de kerk (Rehoboth- en Bethelkerk). Het geloof 
bleef ook in de laatste jaren een steun voor hem en zijn vrouw. Zo genoten ze van het samen 
zingen van de oude en vertrouwde liederen. Uit het hoofd of beter gezegd: uit het hart. Ook 
in de dankdienst voor zijn leven, die werd gehouden op woensdag 11 mei in de aula van 
begraafplaats Holy, hebben we deze liederen gezongen. En we lazen uit psalm 103, waarin 
de verwondering over Gods goedheid samengaat met het besef van kwetsbaarheid van ieder 
mens. Maar hoe kwetsbaar ook, ieder mens mag rekenen op Gods trouw. In dat besef 
hebben wij afscheid genomen van Frank Westerduin. 
Zijn vrouw, zoons, schoondochters en kleinkinderen wensen wij toe, dat zij de trouw en liefde 
van God en van de mensen om hen heen kunnen beleven als troost bij het gemis. 
 
Erwin de Fouw 
 
 
 


