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Terugblik op de Paasdiensten 
Het waren stemmige en goed verzorgde diensten, in de tijd voor Pasen en in de 
dagen voor en van Pasen. Een woord van dank gaat uit aan hen, die de vieringen 
muzikaal hebben ondersteund, zoals Piet George Klootwijk, Jaap van Toor, de Holy 
Cantorij en de Vredescantorij. Daarnaast aan de mensen die de liturgische 
bloemschikkingen hebben gemaakt, die veel hebben bijgedragen aan de beleving 
van deze diensten en aan Anneke van Dorp, die zelfgeschilderde iconen ter 
beschikking stelde. Ook de oecumenische avondgebeden in de Pax Christikerk 
tijdens de veertigdagentijd en de avondgebeden in de stille week ons Kerkcentrum, 
waarin gemeenteleden voorgingen waren erg mooi, in al hun soberheid. Met dank 
aan de voorbereiders en voorgangers uit onze gemeente. Een bijzonder element 
daarin vormde de stilte. Het zou goed zijn, als we de momenten van stilte en 
bezinning ook in de zondagse erediensten meer zouden kunnen beleven. Daaraan 
kunnen we allen bijdragen, zeker ook door met aandacht naar de muziek te luisteren. 
Verder waren de vieringen in deze periode, waarin zoveel extra werd gevraagd, niet 
mogelijk geweest zonder de inzet van de vrijwillige kosters en vele andere 
vrijwilligers. Ook aan hen dus veel dank. 
 
Bij zondag 30 april 
De tweede zondag na Pasen heet traditioneel Misericordias Domini (van de 
barmhartigheid van de Heer) en wordt ook wel de zondag van de Goede Herder 
genoemd. Dit, vanwege de evangelielezing uit Johannes 10: 11-16, waarin Jezus 
zichzelf als de Goede Herder namens God kenbaar maakt. Als lezing uit het Eerste 
Testament kiezen we hiernaast voor Ezechiël 34: 11-16, waarin het ook gaat over het 
herderschap van God. Vanwege de nationale gedenkdag 4 en Bevrijdingsdag 5 mei 
zullen we in deze dienst ook enkele verzen zingen uit ons volkslied, het Wilhelmus. 
Vers 14 daarvan sluit wonderwel aan bij de herdersthematiek van deze zondag.  
Erwin de Fouw 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 3 mei 2017 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. 
Deze middag zal in het teken staan van de oorlog en bevrijding. Er zullen een tweetal 
filmpjes worden getoond. Ook kunnen we daarna met elkaar nog stilstaan bij wat u 
hierover nog wil zeggen. Komt u ook?  
Na de pauze kunnen er nog spelletjes worden gedaan. Ook kunt u nog blijven 
napraten met elkaar.  
U bent van harte welkom in het Kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u 
nog nooit geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of 
uw buren meenemen. 
Tot ziens op woensdag 3 mei a.s. Als u vervoer nodig hebt, belt u dan even met 
Marijke Judels, tel. 4750716 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
ISLAM IN HOLY  



Enige tijd geleden besloot de kerkenraad dat we als wijkgemeente het onderwerp 
Islam, en de discussie daarover binnen de PKN, willen thematiseren.  
Afgelopen maanden waren er in de Windwijzer avonden over parallellen tussen de 
Bijbel en de Koran. De bijeenkomsten die wij u nu willen aanbieden, hebben een 
andere insteek. Aan bod komen de vragen: wat weten we zelf eigenlijk van de Islam, 
wat zijn onze beelden van deze godsdienst en van moslims in eigen land en 
daarbuiten, hoe kunnen we ons inzetten voor goed nabuurschap tussen christenen, 
moslims en de rest van de samenleving? Wat kunnen we hierbij hebben aan de 
Islamnota van de Protestantse Kerk in Nederland?  
Wij hebben ds. Willem J.E. Jansen uit Den Haag bereid gevonden om enige 
bijeenkomsten te leiden. Hij was lange tijd predikant in Den Haag, in Pakistan en 
Kenia, waar hij ook docent was. Daardoor was hij in de gelegenheid verschillende 
facetten van de Islam “van binnenuit” te leren kennen.  
Onze eerste bijeenkomst staat gepland op 3 mei ’s avonds om 20.00 uur, in het 
Kerkcentrum Holy. Wij hopen op een levendige avond.  
Tine Dam en Erwin de Fouw 
 
In Memoriam Agnie Verhoeven-Herlaar 
Op dinsdag 11 april is overleden Antje Agnita Verhoeven-Herlaar in de leeftijd van 79 
jaar. Agnie was jarenlang contactpersoon voor onze wijkgemeente. De laatste paar 
jaar ging haar gezondheid achteruit. De laatste 2 weken is zij liefdevol verzorgd in 
Hospice De Margriet. Op dinsdag 18 april hebben wij Agnie naar haar laatste 
rustplaats gebracht.  
Agnie was een gelovige vrouw. Zo stond Agnie altijd klaar voor de mensen in haar 
omgeving. Zij heeft haar ouders verzorgd, heeft haar man Pieter tot zijn overlijden 
verzorgd en later ook haar 2e man Cees. Heeft een broer en een zus verloren aan de 
dood. Zo heeft Agnie heel wat tegenslagen in haar leven gekend. Maar toch is Agnie 
altijd een positieve vrouw gebleven. Zij sprak graag over de grootheid van God, haar 
leidsman, haar Vader, haar alles.  
Agnie heeft wat aantekeningen achter gelaten; “De Here heeft mij geleid en 
gedragen, mijn leven lang. Niet aan mij maar aan Hem de laatste eer!” stond op het 
briefje. Naar aanleiding hiervan hebben wij Psalm 145 gelezen. Om Agnie te 
gedenken hebben we met name het laatste vers benoemd: “Zonder ophouden wil ik 
vertellen over de grootheid van de Here, Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft Zijn 
heilige naam eren”.  
En zo leefde Agnie, in de Liefde van God, aan wie alle eer toekomt. Altijd zorgend 
maar bovenal altijd voor iemand wat willen betekenen. Een vriendelijk woord, een 
mooi gebaar. Een zelfgemaakt kaartje met een bemoedigende tekst. Agnie vond dit 
zo gewoon, zij hoefde daarvoor geen eer. Nee, Hem kwam alle eer toe, de God van 
haar leven, de God die haar de Eeuwigheid beloofd had. Er staat geschreven: “Want 
uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid”.  
Daar geloofde Agnie in. In het aardse leven het goede doen en door genade de 
eeuwigheid binnen mogen gaan. Agnie was er van overtuigd dat zij naar het Licht 
mocht gaan, het licht van het Eeuwige leven. Dat Licht mocht Agnie hier op aarde al 
laten schijnen in het leven van de mensen om haar heen, in het leven van haar zus 
Dora die nu alleen zonder haar geliefde zus verder gaat. We hopen en bidden dat dit 
licht, deze liefde van God troost mag geven en mee mag blijven gaan in het leven van 
Dora en in het leven van een ieder die van haar hielden.  
Loes Hössen 



 
Wij gedenken Jan van Noortwijk (Meerpaal, 83 jaar, overleden op 12 april).  
Geboren en opgegroeid in Schiedam, trouwde hij met Bep. Ze kregen drie kinderen. 
Samen met zijn broer nam hij de drukkerij van zijn vader over. Hij was een sterke 
man die hard werkte en hij had veel zorg voor het personeel. Hij was gek op zijn 
vrouw, steunde erg op haar en had graag dat ze er was. Hij hield veel van zijn 
kinderen en was dol op de kleinkinderen. Hij kende een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, was naast zorgzaam ook vaak overbezorgd. Hij kon 
onzeker zijn en hechtte aan vaste structuren. Hij was een sociaal mens die graag 
een praatje maakte en was heel hartelijk als iemand zijn hart had veroverd, maar 
mensen echt toelaten deed hij niet zo snel. Hij was een gelovige man, maar kende 
geen dogmatisch geloof. Hij was jarenlang actief en betrokken bij de Ark in 
Schiedam. Hij deed veel kerkenwerk, was diaken. Hij had wel veel vertrouwen, maar 
aan de stoelpoten van dat vertrouwen werd behoorlijk gezaagd toen zijn 14-jarige 
kleinzoon Lukas - bijna zes jaar geleden - uit het leven werd weggerukt. Daar 
worstelde hij enorm mee. Toch liet hij het geloof niet los. De laatste jaren waren er 
steeds meer zorgen rond zijn eigen gezondheid en die van zijn vrouw. Er kwam meer 
schemering voor allebei. Ze verhuisden naar de Heemstede in Vlaardingen en sinds 
kort woonden ze in de Meerpaal. Na een val kwam hij in het ziekenhuis en toen ging 
het snel. In het bijzijn van zijn drie kinderen is hij in alle rust overleden. Op 19 april 
was het afscheid en de begrafenis op Emaus. Dat zijn vrouw, die het allemaal wat 
moeilijk bevat, de kinderen en kleinkinderen kracht mogen vinden in alles wat goed 
was en in de troost van de Eeuwige. 
Petra Nijboer 
 
In memoriam Maria Krijtenberg-van Dongen 
Donderdagavond 13 april jongstleden is Maria Krijtenberg-van Dongen overleden. 
Haar roepnaam was Rie of Rietje en zij is 88 jaar geworden. 
Rie is geboren in Middelharnis op Goeree-Overflakkee. In haar jeugd heeft zij twee 
keer tuberculose gehad. Later werkte ze als hulp in de huishouding. Op een gegeven 
moment leerde ze haar man Jan kennen. Hij werkte in Vlaardingen en daar zijn ze 
ook gaan wonen, in de Palmstraat. Rie en Jan kregen samen vier kinderen, twee 
dochters en twee zoons. Ze waren 62 jaar getrouwd.  
Tijdens de dankdienst op vrijdag 21 april in de aula van begraafplaats Holy, hebben 
we stil gestaan bij het leven van Rie. We hoorden dat Rie een zeer lieve, zorgzame 
en humorvolle echtgenote, moeder en oma was. Ze was een werklustige vrouw, ze 
werkte vele jaren bij Unilever. Ook was ze altijd bezig om anderen te helpen, 
bijvoorbeeld met schoonmaken of het schilderen van huizen.  
De laatste tien jaar woonde Rie samen met Jan in zorgcentrum Drieën-Huysen. Ze 
waren daar graag geziene bewoners. Het laatste jaar ging Jan voor dagopvang twee 
dagen per week naar het Zonnehuis. Dat gaf Rie rust, maar soms ook verdriet. Na 
een knieoperatie ging Rie voor herstel naar revalidatiecentrum Marnix, maar het ging 
niet goed. Haar alvleesklier werkte niet goed meer, ze had erg veel pijn en is daaraan 
overleden.  
Rie was een gelovige vrouw, ze ging graag naar de kerkdienst in Drieën-Huysen. 
Tijdens de dankdienst luisterden we naar muziek die Riet zelf uitgekozen had. Zo 
werd op haar verzoek ‘Dank sei dir, Herr’ op het eind van de dienst gespeeld, als 
dank aan haar Heer. Tijdens de dienst lazen we 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de 
liefde. Dat paste zo bij haar leven Het woord liefde heeft ze heel haar leven 
uitgestraald; in haar huwelijk, in de opvoeding van haar kinderen, voor haar 



kleinkinderen en naar mensen om haar heen. Aan het graf lazen we de vier 
coupletten van lied 416, het vierde vers luidt: 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
We wensen haar man Jan, de kinderen en kleinkinderen troost en kracht toe om dit 
verlies te dragen. 
Jan Zegwaard   
 
In Memoriam Frans Schaper 
Op zaterdag 22 april is ons gemeentelid Frans Schaper overleden. Hij is 76 jaar 
geworden. Mijnheer Schaper liep bij een fietsongeval in augustus van het vorig jaar 
hersenletsel op, waarvan hij niet herstelde. Ook werd bij onderzoeken in het 
ziekenhuis kanker in een ver gevorderd stadium geconstateerd, waardoor zijn situatie 
de laatste tijd zienderogen achteruit ging. Mijnheer Schaper was een geboren en 
getogen Vlaardinger. Samen met zijn vrouw Nely Schaper - van ’t Hof was hij 
geruime tijd lid van de Vredeskerk. Door zijn doofheid was het echter moeilijk om 
betrokken te zijn bij de erediensten. Gelukkig was er geregeld contact met het 
dovenpastoraat, zodat hij juist ook in de laatste moeilijke periode geestelijk 
ondersteund kon worden. Wij gedenken Frans Schaper met eerbied en wensen zijn 
vrouw, zijn dochter en zoon, hun partners en de kleinkinderen voor alles de troost 
van God en mensen toe. De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal op 
zaterdag 29 april, om 12.00 uur, worden gehouden in de aula van crematorium 
Beukenhof in Schiedam. 
Erwin de Fouw 
 


