
KOPIJ ONDERWEG 12 SEPTEMBER 2016 - WIJKBERICHTEN HOLY 

 

Terugblik verrassend Holydienst 11 september 
De Verrassend Holydienst die we op 11 september vierden, was een bijzondere 
viering. We schoven aan in herberg ‘de Heerlijkheid van Holy’ om elkaar bij de 
maaltijd beter te leren kennen. En om te eten en te praten, te zingen, te bidden, te 
luisteren en te kijken naar hoe assistent chef-kok Peter van der Poel samen met de 
kinderen brooddeeg klaarmaakte. Hij legde ook uit wat zuurdeeg eigenlijk doet. Alles 
kwam natuurlijk voort uit het thema van deze viering: de maaltijd en de daarbij 
gekozen evangelielezing uit Matteüs 13, vers 33. Na de preek hierover volgde de 
viering van het Heilig Avondmaal. Op een wijze die informeler was dan anders, iets te 
lang duurde en misschien ook wel een beetje minder ordelijk verliep dan de meeste 
erediensten. Zelf heb ik genoten van deze bijzondere wijze van vieren van de 
maaltijd van de Heer. Ik hoop dan ook dat u heeft kunnen ervaren waar het ons om 
te doen was: echte ontmoeting met elkaar en met de Opgestane Heer, die onze 
gastheer is in elke eredienst. 
Natuurlijk staan ik en de anderen die deze viering hebben voorbereid (Connie Koole, 
Peter van der Poel, Pieter Wapenaar, Jelle Wijnstok en Juliëtte Pol) open voor uw 
reacties, positieve en ook kritische. Verder dank ik allen die veel werk hebben verzet: 
de bovengenoemde mensen, maar ook de vele gemeenteleden die zonder morren 
stoelen en tafels gesjouwd hebben, zoals Thomas Bezemer. En ten slotte dank ik u 
allen, voor benodigde ingrediënten voor deze viering: heerlijk eten en een 
verwachtingsvol en ontspannen gemoed.  
 
Erwin de Fouw 

 
Afgelopen zondag was inderdaad een ochtend vol verrassingen: bij de koffie 
voorafgaand aan de viering kregen we overheerlijke Vlaardingse ijzerkoekjes. Een 
traktatie van de heer de Korte. Afgelopen zaterdag werd hij maar liefst 100 jaar!  
Langs deze weg wil ik u namens de wijkgemeente hartelijk feliciteren met het 
bereiken van deze hoge leeftijd. We hopen dat u een fijne dag heeft gehad en 
wensen u een mooi nieuw levensjaar toe. 
 
André Betsema 

 
Vooruitblik doopdienst 18 september 
Op zondag 18 september vieren we opnieuw een sacrament in onze kerk. Dan zal de 
Heilige Doop bediend worden aan Menno Bart Bouma, Channing Novianto Smaling 
en Sophia Verkiel. Hun ouders: Hanneke Nijendijk en Jan Gosse Bouma, Stefan en 
Natascha Smaling en Hendrik en Yulia Verkiel hebben de doop voor hun kinderen 
aangevraagd, om zo in het midden van de gemeente te beleven dat God ‘ja’ zegt 
tegen elk mensenkind en dat Zijn liefde voorafgaat aan al onze eigen menselijke 
antwoorden. Om dat onvoorwaardelijke ‘ja’ van God duidelijk uit te drukken, zal ik 
eerst de doop bedienen en daarna de vragen stellen aan de doopouders. Voor mij is 
dat niet nieuw, maar voor sommigen van u misschien wel, daarom meld ik het hier 
alvast. De lezingen voor deze viering zijn uit Genesis 25: 19 – 34 en Lucas 16: 1- 8. 
Ik zal zelf vanaf deze zondag de verhalen over Jakob en Jozef uit Genesis lezen, het 



alternatieve spoor in het oecumenisch leesrooster, waarop ook Kind op Zondag haar 
werkmethode in deze herfstperiode baseert.  
In deze viering zal ook Kaya een inbreng hebben, de band waarvan Stefan Smaling 
toetsenist is. 
 
Erwin de Fouw 

 
In memoriam Frits Sonneveld 
Op woensdag 31 augustus is overleden, in de leeftijd van 77 jaar, ons gemeentelid 
Frits Sonneveld. Mijnheer Sonneveld was echtgenoot van Coco Sonneveld-van 
Waalwijk van Doorn en had twee dochters en een zoon, twee schoonzoons en vijf 
kleinkinderen. Een aantal jaar geleden werd bij hem de ziekte van Kahler 
vastgesteld, maar daarvan herstelde hij weer. In juli van dit jaar kreeg hij kanker, die 
zich zo snel ontwikkelde, dat hij eraan kwam te overlijden. Frits Sonneveld was een 
positief ingesteld mens, met een nuchtere en realistische kijk op het leven. Het geloof 
in God beleefde hij het sterkst in wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Samen 
met zijn vrouw werkte hij enige tijd mee in de kerkenraad en hij was geruime tijd 
actief in 'De Groene Luiken'.  
De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op dinsdag 6 september in 
Kerkcentrum Holy. We lazen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, uit Lucas 
10, we zongen mooie liederen en luisterden naar mooie muziek. Na de condoleance 
is het lichaam van mijnheer Sonneveld door zijn familie naar crematorium Beukenhof 
gebracht. 
Wij gedenken Frits Sonneveld met eerbied en wensen zijn vrouw en de overige 
nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid toe.  
 
Erwin de Fouw 

 
Wij gedenken Margaretha Maria Johanna Wolvekamp-van der Hidde (85 jaar, 
Dillenburgsingel 178). Rotterdamse in hart en nieren was Gré. Ze kende een fijne 
jeugd, maar maakte ook de oorlog en dus het bombardement en de hongerwinter 
mee. Ze ontmoette Jan, koos met haar hele hart voor hem, ze trouwden en waren 
hun hele leven samen een twee-eenheid. Ze was een sterke vrouw, die recht voor 
zijn raap was en heel veel liefde had voor haar gezin. Ze was geen vrouw die van de 
daken schreeuwde dat ze geloofde, maar het geloof betekende veel voor haar. 
Eerlijk zijn en respect hebben voor anderen, dat vond ze belangrijk. Ze was 
ruimhartig en had veel voor anderen over. Ook als oma was ze heel betrokken. Toen 
Jan ziek werd, zorgde ze voor hem tot het niet meer ging. In het ziekenhuis week ze 
niet van zijn zijde. Na zijn overlijden miste ze hem verschrikkelijk. Ze geloofde dat ze 
hem weer terug zou zien na haar dood. Levenslust had ze nog genoeg, maar hoewel 
het de laatste periode niet zo goed ging kreeg ze in het ziekenhuis onverwacht heel 
slecht nieuws. De kinderen lieten haar vanaf dat moment niet meer alleen. Ze is op 1 
september rustig weggegleden. Op donderdag 8 september was het afscheid in 
Beukenhof. We denken aan haar dierbaren die nu verder moeten zonder haar. Dat 
alles wat ze voor hen betekend heeft hen tot zegen mag zijn, nu zij geborgen is bij de 
Eeuwige, aan wie zij zoveel houvast had. 
 
Petra Nijboer 


