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Aanstaande zondag, 5 juni, is onze voorganger ds. Erwin de  Fouw. In het Zonnehuis gaat 
om 10.15 uur voor mevrouw Mieke Zoutendijk. Goede viering toegewenst. [PGK] 

 
Terugblik 
Na de dienst van afgelopen zondag, 29 mei, hadden de kinderen voor grote stapels 
pannenkoeken gezorgd. Voor 5 euro per persoon kon iedereen zijn buik rond eten en velen 
hebben dat ook gedaan. Daardoor werd vast een mooi bedrag bijeengebracht waarmee de 
opknapbeurt van de kindernevendienstruimte mede betaald kan worden. Maar het 
belangrijkste was toch wel dat er zo’n mooie ontmoeting van jonge en oudere 
gemeenteleden ontstond. Een goed voorbeeld van gemeenteopbouw! Namens iedereen die 
heeft genoten van de pannenkoeken en de bediening, bedank ik hierbij de kinderen en hun 
ouders, die dit hadden georganiseerd. 
 
Erwin de Fouw 

 
Vooruitblik 
De komende zondag, de tweede zondag na Trinitatis, op 5 juni, zullen we verder lezen in het 
boek Numeri. Ditmaal gaat het over de broeder- en zustertwist tussen Mirjam en Aaron en 
Mozes. Je zou kunnen zeggen, dat het met een racistische opmerking begint, gevolgd door 
het openlijk zagen aan de stoelpoten van Mozes’ leidersrol. Al met al een huiveringwekkend 
verhaal, waarin Mirjam zwaar  gestraft wordt.  Maar dankzij Mozes’ solidariteit met zijn zus, 
blijven de gevolgen beperkt.  
Het evangelie lezen wij uit Lucas 7: 11 – 17. Daarin horen wij het verhaal over de opwekking 
van de jongeman uit Naïn. Een verhaal dat in al zijn ontzagwekkendheid ook moeilijk voor 
ons is. 
Wie had willen aanschuiven bij de ‘preek van de week’, moet even een week wachten: op 
woensdag 1 juni komt de groep niet bijeen. Vanaf 8 juni bent u weer welkom. 
 
Erwin de Fouw 

 
Bedankt 
Wat was het kinderrestaurant een succes! Veel mensen kwamen smullen van de 
pannenkoeken. Namens alle kinderen heel hartelijk bedankt voor jullie bezoek en bijdrage. 
We hebben een fantastisch bedrag van € 340,00 opgehaald voor de nieuwe jeugdruimte! De 
pannenkoekenbakkers natuurlijk ook bedankt voor het bakken. 

 
Annemarijn Schlebaum 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
A.s. zaterdag, 4 juni, zullen de containers weer klaar staan op de stoep van het Kerkcentrum. 
Papier en karton(graag  gescheiden) kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
 



 
Opbrengst: in de maand april was de opbrengst € 298,84 over 4,82 ton. De papierprijs is 
gestegen naar een bedrag van € 62,- per ton. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee. Reden te 
meer om extra veel papier te brengen. 
Giften: we ontvingen een bedrag van € 5,00 aan giften, bestemd voor Algemene Zaken. 
Onze dank hiervoor. 
 
De Roemenië-Werkgroep 

 
Wij gedenken Christiaan Kouveld (Anna van Burenstraat 31, 79 jaar) die zo plotseling na 
een val van de trap op 18 mei overleed. Chris was een beminnelijk, rustig mens, attent en 
voorkomend, zeer betrokken bij de wijkgemeente, trouw, nauwgezet en correct. Een heel 
vriendelijke, bescheiden man met humor. Vele mensen in de gemeente hebben hem op die 
manier leren kennen, zeker ook in zijn jaren als scriba. Chris was geen man van het 
voortouw nemen. Hij volgde liever. Als man en vader was hij zeer liefdevol, 200% 
betrouwbaar en heel zorgzaam en beschermend. Ook was hij een trotse, lieve en betrokken 
opa. 
Zijn levenswandel door het geloof is een bijzondere geweest. Van huis uit was Chris rooms-
katholiek. Samen met Adri vond hij zijn weg in de Protestantse afdeling van Gods wijngaard.  
Hij was wat zoekend, stond open voor veel dingen en tegelijkertijd had hij best traditionele 
opvattingen. Wat vooral zijn geloven kenmerkte was het grote vertrouwen dat hij had. “Voor 
God is niets onmogelijk’ kon hij zeggen. De laatste tijd waren er zorgen om Chris en had 
Chris ook veel zorgen om Adri. Hij uitte dat niet zo gemakkelijk, maar er ging veel in hem om. 
Nu is hij er plots niet meer, een grote klap voor wie van hem hielden. Op 24 mei namen we 
afscheid in het Kerkcentrum en is hij begraven op Holy.  
Dat zijn dierbaren de kracht en liefde mogen ontvangen van mensen om hen heen en van 
God in wie Chris zo’n vertrouwen had.  
 
Petra Nijboer 
 


