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Even terugkijken 
Op zondag 6 november vierden we de dienst rond het verhaal van Jozef die in de 
hoogste positie aan het hof van de Farao terechtkomt. Daar kan hij zijn plan 
verwezenlijken om eerst Egypte, maar daarna ook de buurlanden door de 
aangekondigde hongersnood te loodsen. Zijn in onze ogen eenvoudige, maar toch 
doeltreffende plan bestaat uit het aanleggen van grote graanvoorraden. Wie wat 
bewaart, heeft wat, dus. Het was mooi om juist bij deze thematiek Gabriëlle Wijnstok 
te kunnen bevestigen in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.  
 
En weer vooruit 
Op zondag 13 november, de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, staat de 
eredienst in het teken van ons gemeentecontact met de Hongaars-protestantse 
Sabadi Ut gemeente in Targu Mures, Roemenië. Tijdens deze dienst zal de 
Roemeniëwerkrgroep u het een en ander vertellen over het recente bezoek dat zij er 
bracht. Door een gelukkig toeval valt de Roemeniëzondag dit jaar ook samen met de 
studieweek die ik zelf deels doorbreng met Hongaarse collega’s uit Roemenië, die tot 
hetzelfde kerkgenootschap behoren als onze partnergemeente. Daarom zal mijn gast 
in die week, Ds. Pétek András, mede-voorganger zijn in deze dienst. Muzikale 
medewerking aan deze dienst wordt verleend door het koor Glorious Touch en door 
Kees Wapenaar, als organist. De lezingen zijn volgens het oecumenisch leesrooster: 
Genesis 45: 1 - 15 en Lucas 20: 27 - 38.  
Ds. András zal mij gedurende de week van vrijdag 11 tot en met donderdag 17 
november wel vaker vergezellen, als dit mogelijk is. Het behoort tot onze 
studieopdracht kennis van elkaars werk te nemen en er samen over na te denken en 
te spreken. Volgend jaar werkt dat in mijn geval in Roemenië dan net zo. Zo nodig 
moet er wat vertaald worden in het Engels of het Duits, maar daar komen we wel uit. 
Erwin de Fouw 

 
Pastoraal team 
Tijdens de dienst waarin 
Arianne Lodder aan onze 
wijkgemeente werd bevestigd 
als kerkelijk werker, werkte 
helaas het fototoestel niet. 
Vandaar dat er later alsnog 
foto’s zijn gemaakt van het nu 
complete team: Erwin de 
Fouw, Petra Nijboer en 
Arianne Lodder. 
 

20 november: gedachtenis van overleden wijkbewoners 
Afgelopen week zijn de uitnodigingen verzonden aan de nabestaanden van 
wijkbewoners die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij hebben ons best gedaan 
om de adresgegevens te achterhalen, maar dat is niet in alle gevallen gelukt. 
Mocht u nabestaande zijn van iemand uit onze wijkgemeente en heeft u geen 
uitnodiging gekregen, neemt u dan contact op met de scriba André Betsema, tel. 
4356966 of via email: andre.betsema@gmail.com 
 



 
 
18 november Sirkelslag!!  
Een tijdje geleden heb je wellicht al gelezen dat er weer een avondje Sirkelslag 
aan komt. Weet je nog hoe leuk Sirkelslag vorig jaar was? Of heb je het wellicht 
gemist en wil je dit jaar meedoen?  Op 18 november is er weer een Sirkelslag 
Kids voor kinderen  van 8 t/m 12 jaar. Tijdens dit spannende, interactieve spel ga 
je met je groep de strijd aan met andere groepen uit heel Nederland! Het thema 
is dit jaar “Geef liefde”.  Zorg dus dat je erbij bent op vrijdagavond 18 november 
van 19.30 uur – 21.00 uur.  Inloop  is vanaf 19.15 uur. Let op! net als de rest van 
Nederland starten we echt precies om 19.30 uur. 
Er zijn al veel kinderen die zich opgegeven voor deze avond. Heb je dat nog niet 
gedaan? Geef je dan vandaag op bij de kindernevendienstleiding of via het 
mailadres kndholy@gmail.com.  
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Overleden 
Op zondag 6 november is op 69-jarige leeftijd overleden Albert van Kleef. De 
afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden vrijdag 11 november. Aansluitend is 
Albert begraven op de Begraafplaats Holy. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw 
Ans en de kinderen. In de volgende Onderweg zal een in memoriam worden 
opgenomen. 
Peterjan van der Wal 
 
In memoriam 
Op donderdag 27 oktober is Adrianus Johannes van Dorp overleden. Ap, zoals hij 
genoemd werd, woonde in Drieën-Huysen. Veel mensen zullen hem vooral kennen 
van zijn lijstenmakerij aan de Hoogstraat.  
Ap werd geboren in 1929 in Vlaardingen. Het was een groot gezin waar hij in 
opgroeide. Hij had 7 broers en zussen. Ap was een zorgenkindje. Hij had astma en is 
daarom ook een poosje in Zwitserland geweest. Zijn astma bleef bij perioden een 
probleem, maar hij hield er wel een grote liefde voor Zwitserland aan over. Vaak 
vertelde hij erover. Ap deed de ambachtsschool en nam de lijstenmakerij en 
kunsthandel aan de Hoogstraat over van zijn vader. Hij trouwde in 1963 met Riet en 
ze kregen 2 kinderen; Astrid en Huib. Het huwelijk van Ap en Riet hield uiteindelijk 
geen stand en in diezelfde tijd bleek ook de zaak niet meer rendabel genoeg. Ab 
verhuisde naar de Sperwerlaan en vond werk in de beveiliging bij Nationale 
Nederlanden, waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt. 
Met kleinzoon Bauke heeft Ap veel opgetrokken. Samen bezochten ze kerken en 
musea. Toen later Bernd geboren werd, kon Ap dat allemaal niet meer, maar hij  
heeft wel intens genoten van zijn jongste kleinkind. Na een CVA kwam toch het 
moment dat Ap niet meer voor zichzelf kon zorgen. Hij kwam uiteindelijk in Drieën-
Huysen terecht waar hij nog een mooie tijd heeft gehad. Altijd was hij dankbaar voor 
de verzorging, voor bezoek dat kwam, voor zijn muziek. Op donderdag 3 november 
namen we afscheid van Ap op begraafplaats Emaus. We lazen psalm 23. Een psalm 
over vertrouwen, omdat Ap zo’n onverwoestbaar vertrouwen had in God. En we 
luisterden naar orgelspel, omdat Ap daar zo van hield. Ap is 87 jaar oud geworden. 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid. 
Mieke Zoutendijk 
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