KOPIJ ONDERWEG 6 MAART 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY
(PGK)

Zondag 12 maart
De tweede zondag in de veertigdagentijd heet Reminiscere, ‘Gedenk’ (uw barmhartigheid),
naar psalm 25 vers 6 en 22. Dat aspect van het gedenken waartoe God hier wordt opgeroepen,
komt terug in de evangelielezing uit Mattheüs 15: 21 - 28. Daar spreekt een kanaänitische dus niet-joodse- vrouw Jezus aan en weet door zijn afwerende houding heen te breken. In de
eerste lezing, Exodus 24: 12 - 18, lezen we over de belofte van de stenen tafelen aan Mozes
die veertig dagen en nachten op de berg verblijft.
In het Zonnehuis gaat voor mevrouw J. Immerzeel-van Oosten, kerkelijk werker in
Zevenhuizen.
Erwin de Fouw
Project 40dagentijd
‘Sterk&Dapper, deel als Jezus’ is het thema van de 40dagentijdcampagne in 2017. Een thema
dat ons vraagt te delen zoals Hij deelt. We hopen dat u dit ook gaat doen. Sterk en dapper zijn
kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we elke week een vorm van sterk en dapper
zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren. Komende zondag
staat accepteren centraal en wil ik u met behulp van beeld en geluid meer vertellen over het
tweede voorbeeldproject van deze campagne: Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala.
Na afloop van de dienst staan de kinderen van de kindernevendienst weer met busjes klaar
om uw besparingen van de afgelopen week te verzamelen. Afgelopen zondag heeft uw
besparingen bijna 230 euro voor deze campagne opgebracht. Afgelopen zondag heeft de
verkoop van zelfgebakken lekkernijen een bijdrage van € 92,60 voor deze campagne
opgebracht. Mijn dank hiervoor aan de kinderen, hun ouders en de leiding van de
kindernevendienst.
Uitnodiging bezoek Pauluskerk
In het kader van de 40dagencampagne ontvangt de Pauluskerk geïnteresseerden en
belangstellenden uit Vlaardingen en Schiedam voor een bezoek en een toelichting van haar
werk onder kanslozen. De Pauluskerk is één van de voorbeeldprojecten van de
40dagencampagne en ook ons project dichter bij. Het bezoek is op zaterdagochtend 18 maart
vanaf 10:30 tot 12:30. Opgeven voor 15 maart via movzwo@hetnet.nl. U krijgt dan een
bevestiging retour.
Franz Jansen, werelddiaken
Avondgebed
Donderdag 16 maart is het avondgebed in de Pax Christi van 19.30 – 20.00 uur. Dit
avondgebed is voorbereid door Harmke v.d. Weijde. Jan de Hek en Jaap van Toor verzorgen
de muzikale begeleiding.
Ria Witvoet
100-jarige!
Op maandag 6 maart vierde mevrouw S. Quak – Droppert, Uitzicht kamer 420, haar 100ste
verjaardag! Samen met haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen en familie heeft zij deze
bijzondere verjaardag mogen vieren. Mevr. Quak is vooral dankbaar dat zij deze leeftijd heeft
mogen bereiken in een nog goede geestelijke gezondheid. Als wijkgemeente feliciteren wij
haar en wensen wij haar ook in dit nieuwe levensjaar Gods nabijheid toe.
Rinske Schlebaum
In memoriam (1)
Wij gedenken Adriana Maria Poot-Bel (overleden op 22 februari, Meerpaalflat, 93 jaar).

Zij werd geboren in een groot gezin. Als jong meisje ging ze werken in de huishouding. In 1945
trouwde ze met Bastiaan en er kwamen twee kinderen. Op zekere dag besloten ze een
bloemenzaak te beginnen. Ze was altijd druk, maar als moeder was ze lief, bezorgd en
zorgzaam. Ook was ze heel gastvrij, iedereen was altijd welkom. Op de klein- en
achterkleinkinderen was ze gek, ze was een troste oma. Ze was een betrokken vouw die graag
klaarstond en klagen deed ze niet. Ze was eerlijk en zeer beleefd en verstond de kunst om de
dingen te nemen zoals ze kwamen. Na het overlijden van haar man, paste ze zich goed aan.
Ze was positief en opgewekt en maakte er wat van. Ze had veel contacten en deed aan alles
mee. Ze was een zeer trouw kerkganger en een trouw bezoeker van de bijbelkring in de
Meerpaal. Haar geloof was zeer waardevol voor haar, houvast en zekerheid. Tot op hoge
leeftijd bleef ze heel vitaal en haar geest bleef helder tot op het laatst. Ze leverde wel in aan
krachten en na een lastige laatste week is ze vrij plotseling nog overleden. Veel dankbaarheid
is er bij haar dierbaren, maar ze zal genist worden! Op 28 februari was het afscheid in
kerkcentrum Holy, waarna ze in besloten kring is begraven op Holy. We denken aan de
kinderen, de klein- en achterkleinkinderen en wensen hen de troost en warmte toe van de
Eeuwige, van mensen om hen heen en van de vele, vele dierbare herinneringen.
Petra Nijboer
In memoriam (2)
Op donderdag 23 februari is overleden Helena v.d. Berg-Vreugdenhil in de leeftijd van 86
jaar. Leny woonde de laatste jaren in zorgcentrum “de Meerpaal”. In de aula van begraafplaats
Holy hebben wij op vrijdag 3 januari afscheid van haar genomen. In de dienst stond de
trouwtekst van Leny en haar man Dirk centraal. Het was psalm 37 vers 5: “Wentel uw weg op
de Heere en vertrouw op Hem; Hij zal het doen”. Aan de hand van deze tekst hebben wij het
leven van Leny weergegeven. Haar gastvrijheid, haar optimistische karakter en de liefde die
zij uitstraalde stonden centraal. Leny vertrouwde op de Heer. Zij was een graag geziene gast
bij de soos in de Bethelkerk en overal waar zij kwam. De kinderen omschreven Leny als een
gastvrije en behulpzame moeder. Zij heeft Gods Liefde door mogen geven hen door wie zij
was. Ook in moeilijke tijden bleef zij trouw aan haar geloof. In de dienst hebben we een aantal
mooie liederen gezongen en geluisterd naar de woorden van dochter Jeannette en kleinzoon
Maikel. Het lied “Veilig in Jezus armen” is niet gezongen, het stond al op de kaart. In die
wetenschap mochten we Leny naar haar laatste rustplaats brengen. We hopen en bidden dat
de dochters Helma, Jeannette en Geja, de schoonzonen Bram en Hans en de kleinkinderen in
die wetenschap, in die Liefde kracht mogen vinden om zonder Leny door te gaan.
Loes Hössen
In Memoriam (3)
Op maandag 27 februari is overleden, in de leeftijd van 78 jaar, mevrouw Lijntje KraaijeveldBoon. Mevrouw Kraaijeveld beleefde een moeilijk laatste half jaar van haar leven, waarin haar
toestand zienderogen verslechterde. Maar daarvoor was ze een positieve en sterke vrouw. Ze
had een lang en goed huwelijk met haar man Arie, tot zijn dood in 2015. Ze was haar leven
lang betrokken bij haar kinderen en , van wie de zorg voor Pieter extra intensief was en bleef.
Later was ze er met net zoveel inzet voor de kleinkinderen. De dankdienst voor haar leven
voorafgaande aan de crematie was op maandag 6 maart in crematorium De Dijk in Maassluis.
We stonden stil bij de sterke vrouw uit Spreuken 31, waarin we veel van haar herkenden en
hoorden hoe Jezus zowel Martha als Maria riep om zich door zijn woorden te laten inspireren
(Lucas 10: 38 - 42). Zo worden ook wij door het evangelie naar het leven geroepen. Ook via
deze weg wensen we haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, haar zus en zwager
sterkte toe en alle goeds. Lijntje Kraaijeveld-Boon weten wij geborgen bij God.
Erwin de Fouw

