
WIJKBERICHT 1 AUGUSTUS 2016 

 

Het is nog vakantie en dat betekent dat alle activiteiten nog op een laag pitje staan. 
In deze wijkberichten een overzicht van de vieringen van de komende drie weken. 
Weet u van harte welkom bij één van deze vieringen. 
Ik wens u nog een paar mooie zomerse weken toe. 
André Betsema 
 
Komende vieringen 
Op zondag 7 augustus zal mw. Ds. den Hartog uit Sint Michelgestel bij ons 
voorgaan. Enige maanden geleden was zij voor de eerste keer bij ons te gast. In Het 
Zonnehuis is Ds. Peterjan van de Wal de voorganger. 
Zondag 14 augustus is Ds. Ab Haaima onze voorganger. Dhr. Engel Leune verzorgt 
de viering in Het Zonnehuis. 
Op zondag 21 augustus is het Kerkcentrum gesloten. Dan wordt om 10:30 uur het 
Kerkterras gehouden op het terrein van het Zomerterras in het Hof. In deze 
wijkberichten en Onderweg leest u meer hierover. In Het Zonnehuis is dan Mw. 
Mieke Zoutendijk de voorganger. 
 
Kerkterras 
Zondag 21 augustus is om 10.30 uur de eerste oecumenische viering op het terrein 
van het Zomerterras onder de naam KERKTERRAS. Dit betekent dat het 
Kerkcentrum Holy die morgen gesloten is. 
Het KERKTERRAS is een samenwerking van de wijkgemeentes Ambacht-Oost, 
Centrum-West en Holy, de Volle Evangelie Gemeente te Vlaardingen en de 
Willibrordparochie. De voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg, ds. Erwin de Fouw,  
Jan Willem de Reus en Taco van der Meer 
Muzikale medewerking wordt verleend door de band “Je zal het maar in huis hebben’ 
o.l.v. Ruud Halkes en een ad-hoc koor o.l.v. Jaap van Toor. Het thema is: ‘THANK 
GOD!’. Iedereen, nadrukkelijk ook mensen van andere kerken en niet kerkelijken, is 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
De ingang van het KERKTERRAS is aan de Julianasingel. Bij slecht weer zal worden 
uitgeweken naar de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel. Ook dan begint de 
dienst om 10.30 uur.  
Voor nog meer informatie: zie elders in Onderweg. 
 
Afwezig  
In de vakantieperiode zijn de pastores niet altijd bereikbaar. In voorkomende 
gevallen kunt u contact opnemen met de scriba André Betsema (tel.010-4356966 of 
mailto:andre.betsema@gmail.com). Hij zal u dan in contact brengen met één van de 
beschikbare pastores. 
 
Overlijden 
Op 15 juli overleed op 67-jarige leeftijd Ineke Nap. Ineke was lid van onze 
kerkenraad en heeft zich altijd met veel toewijding ingezet voor het werk in de kerk 
en voor de medemens. Het stemt ons droevig nu al afscheid te moeten nemen van 
haar. We zijn dankbaar voor wie Ineke was en voor het werk wat ze deed voor ons 
en voor de ander. Een volledig In Memoriam treft u verderop aan in de wijkberichten. 
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We bidden om de nabijheid en liefde van God voor haar man, kinderen en 
kleinkinderen.  
 
Op 26 juli overleed op 75-jarige leeftijd de moeder van onze wijkpredikant: Mw. 
Cornelia de Fouw-de Fouw. Na een zwaar herseninfarct was haar gezondheid erg 
broos en overleed zij diezelfde week nog. Onze gebeden zijn met Erwin en Ton en 
de verdere familie. Wij wensen hen Gods kracht en nabijheid toe dit verlies te 
dragen. 
 
André Betsema 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
Zaterdag 6 augustus a.s. zullen de containers weer klaar staan op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengst: de papierprijs is op het moment  € 62,- per ton! Over de maand mei 
ontvingen we een bedrag van € 358,36 over 5,78 ton. 
Giften: we ontvingen een totaalbedrag van €  610,- Hiervan is € 300,- bestemd voor 
het Broodproject en € 310,- voor Algemene Zaken. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 
De Roemenië-Werkgroep 
 
Benoeming 
De Algemene Kerkenraad was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe scriba. Wij 
zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Jan Baris bereid is gevonden deze 
functie op zich te nemen. Conform de kerkorde heeft onze wijkkerkenraad Jan 
benoemd als Ouderling met bijzondere opdracht. In de dienst van 4 september 
aanstaande zal Jan Baris worden herbevestigd. Bezwaren tegen deze benoeming 
kunt u binnen 14 dagen na vandaag schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van 
onze wijkgemeente. 
 
André Betsema 
 
In Memoriam 
Op 10 juli overleed, in de leeftijd van 81 jaar, ons gemeentelid Pia Hendrica 
Elisabeth Maria van Roon-Potgieser. Ze stierf in alle rust, in liefdevolle 
aanwezigheid van haar kinderen. Maar ze had een zware tijd achter de rug, waarin 
ze zowel naar lichaam als geest achteruitging. Toen ze daarvan nog sterk bewust 
was, vond ze dat moeilijk om te aanvaarden. Ze was altijd zelfstandig geweest en 
actief betrokken bij anderen in de kring van familie, werk en de kerk. Met haar man 
Jan en haar kinderen en later haar kleinkinderen had ze een rijk leven. Ze genoot 
volop van de natuur en zette haar grote creativiteit ten volle in om ieders leven wat 
mooier te maken. Tijdens de dankdienst voor haar leven die op 15 juli in onze kerk 
werd gehouden, hielden we haar leven tegen het licht van het evangelie. We lazen 
uit Matteüs 6, waar Jezus ons voorhoudt ons geen zorgen te maken. Ook hoorden 
we over haar leven vertellen en zagen we foto’s die getuigden van haar jeugd in haar 
geboorteplaats Den Haag tot aan haar 80e verjaardag, die nog uitbundig was 
gevierd. We weten haar geborgen bij God. Haar kinderen, schoonkinderen en 
kleinkinderen wensen wij Zijn troost toe. 
 



In diezelfde week, op 15 juli, overleed ons gemeentelid Willemina - Ineke - Nap-
Roodenburg. Ze werd 67 jaar. Ze stierf thuis, liefdevol omringd door haar man en 
kinderen. Ineke heeft een lange ziektegeschiedenis achter de rug. De kanker begon 
twaalf jaar geleden en steeds weer leek het zoveel beter te gaan dat ze verder kon. 
Haar sterke wil heeft haar heel veel verder gebracht dan menigeen verwachtte, maar 
uiteindelijk werd de ziekte haar te machtig. Haar huid was te zeer aangedaan. Toch 
keek Ineke nog kort voor haar dood terug op een rijk en gelukkig leven met haar man 
Dirk en haar dochters, schoonzonen en kleinkinderen. In de warme deken van 
aandacht van vrienden en leden van onze gemeente die ze tijdens haar ziekte 
ontving, ervoer ze Gods eigen liefde. Zo kunnen we haar uit handen geven, in het 
geloof dat zij bij God geborgen is. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 
dinsdag 19 juli in Kerkcentrum Holy. Daarna werd Ineke’s lichaam door haar familie 
naar het crematorium gebracht. 
Wij wensen haar man, dochters, schoonkinderen van harte veel sterkte en Gods 
troost toe voor nu en de tijd die gaat komen. 
Erwin de Fouw 
 
Op zaterdag 23 juli is overleden Sjaan Bot-v.d. Burg. Sjaan was verbonden aan 

onze wijkgemeente. Zij heeft vele jaren aan de Eksterlaan gewoond, de laatste jaren 

in Drieën-Huysen. Het laatste half jaar verbleef zij in het Zonnehuis. Daar heeft zij 

nog een goede tijd gehad. Op vrijdag 29 juli is zij hier in Vlaardingen begraven.  

Loes Hössen 

 

Op zondag 24 juli 2016 is op de gezegende leeftijd van 91 jaar overleden: Anna 

Honders-Wapenaar. Ze woonde Nagelkruid 2 en was weduwe van Klaas Honders 

waar ze 42 jaar mee was getrouwd. De laatste weken van haar leven werd ze 

verpleegd in het Zonnehuis. 

Boven de rouwkaart staat: “Wij zoeken hier Uw aangezicht. God, houdt Uw oog op 

ons gericht”. Hieraan heeft Annie zich in haar leven vastgehouden. 

Ze was een gelovige vrouw met veel twijfels. Ze dacht altijd dat ze het niet goed 

gedaan had in het leven. 

Annie had graag kinderen gehad maar die wens is nooit vervuld. 

Wel kreeg ze vakantiekinderen in huis die bij haar aan moesten sterken. 

De laatste weken werd ze bezocht door dominee de Fouw. De zaterdag voor haar 

overlijden hebben we samen gebeden en op Annie’s verzoek hebben we God 

gevraagd of hij haar thuis wilde halen. Annie was het leven zó moe, het hoefde van 

haar niet meer. Nog dezelfde nacht is haar gebed verhoord. 

Tijdens de dienst van Woord en Gebed in de aula van begraafplaats Holy gebruikten 

we een liturgie die door Annie zelf nog was gemaakt. 

Bij haar laatste rustplaats hebben we haar losgelaten in het vertrouwen dat Gods 

genade ook voor haar genoeg is. 

Jan Zegwaard 

  

 


