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Zondag 29 april 2018 
Op zondag 29 april is het de vijfde zondag na Pasen: zondag Cantate (Zing!).              
Aan deze viering zal de Holycantorij meewerken. Dat dit op deze dag voor het laatst 
gebeurt, stemt natuurlijk niet vrolijk. Voortaan zullen wij het met één cantorij minder 
moeten doen en wordt de veelstemmigheid van onze kerkmuzikale rijkdom iets 
kleiner. Toch moet de dankbaarheid de boventoon voeren, om al wat de Holycantorij 
en haar dirigent Piet George Klootwijk in al die jaren hebben kunnen bijdragen aan 
de kwaliteit van de erediensten. In deze viering zal dit ook zeker het geval zijn. 
De lezingen uit het oecumenisch leesrooster zijn Genesis 6: 5 – 22 (over Noach die 
de ark bouwt) en Johannes 15: 1-8 (over Jezus als de ware wijnstok en God als 
wijnbouwer). 
Erwin de Fouw 
 
Doop 
Op zondag 22 april ontvingen Rints Lieuwe Bouma, Wout Ruben Hendriks en 
Alexander Verkiel de Heilige Doop in een feestelijke viering. Wij herhalen hier wat 
ook tijdens de dienst overduidelijk werd: van harte welkom! 
Erwin de Fouw 
 
Ontmoetings(soos) middag voor ouderen in Holy 
Woensdag 2 mei 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Deze middag zal in het teken staan van de oorlog en bevrijding. 
We hopen filmpjes  hierover te laten zien. Ook kunnen we daarna met elkaar nog 
stilstaan bij wat u hierover nog wilt vertellen. 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 2 mei a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer even 
met Truus van der Meer –  tel. 4750794 
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
zaterdag  5 mei a.s. staan de containers weer klaar op de stoep voor het 
Kerkcentrum. 
Papier en karton kan worden ingeleverd van 9.00 – 11.30 uur. 
Opbrengst  en  giften:  er zijn nog geen nieuwe gegevens binnen. 
Een hartelijke groet van de Roemenië-Werkgroep 

 
Het Onze Vader in beweging – thema dienst 6 mei 
De afgelopen weken zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarin een groep 
gemeenteleden, onder leiding van Josée van der Kooij, bezig is geweest om het 
Onze Vader in beweging aan te leren. Het waren leuke en leerzame bijeenkomsten. 
Als afsluiting willen we u en jou graag laten zien waar we mee bezig zijn geweest. In 
de kerkdienst van 6 mei krijgt dit een plaats. De dienst zal in het teken staan van 



bidden en het Onze Vader. Voorganger is ds. Erwin de Fouw.  
Namens de groep, Arianne Lodder 

 
Wij gedenken Jantje van Dijk-Visscher (94 jaar, Meerpaal, overleden op 12 april).  
Ze groeide op in Zwartsluis als middelste van zes kinderen. Als klein meisje verloor 
ze haar vader. Al jong ging ze werken. Lievelingsbroer Hilbert sneuvelde tijdens de 
politionele actie in Indonesië, dat was een enorme klap. Ze trouwde met Lammert en 
ze kregen zeven kinderen. Rond haar 50e verhuisde ze met haar man en jongste 
kinderen naar het onbekende Vlaardingen vanwege het werk van haar man. Dat was 
moeilijk, maar ze paste zich aan en bouwde hier veel op, kende veel sociale 
contacten en was actief als vrijwilliger. Ze verloor een kleinzoontje van 2 jaar en 
enkele jaren later overleed haar man. Ze kende dus veel verdriet in haar leven, maar 
was positief ingesteld en behield haar humor. Ze was een lieve vrouw, altijd  
dankbaar en een heel zorgzame moeder. Ze vond het fijn om nodig te zijn. Ze kende 
wel altijd veel zorgen en wilde voor iedereen het goede. Harmonie was alles. Ze was 
een lieve, belangstellende oma die graag wilde geven. Ze was trots op alle klein- en 
achterkleinkinderen. Ze kende een diepgeworteld, stevig geloof, maar aan de andere 
kant was ze juist modern en open. Ze had respect voor andere opvattingen. Ze zocht 
en vond vaak houvast in haar geloof. Ze was kerkelijk meelevend en was zeer trouw 
bezoeker van de Bijbelkring in de Meerpaal. Tot haar 90e was ze zelfstandig en 
actief, daarna begon ze in te leveren. Haar laatste periode was moeilijk. Haar 
lichaam was op, maar ze hing nog aan het leven. Uiteindelijk vond ze de rust om te 
gaan. 
Op donderdag 19 april was het afscheid in de Bethelkerk, waarna we haar naar haar 
laatste rustplaats in Zwartsluis hebben gebracht. We denken aan haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen die nu zonder haar verder gaan en haar erg zullen 
missen. Dat zij de liefde mogen ervaren van mensen om hen heen en van de Nabije 
zelf die Liefde is. 
Petra Nijboer  

 
In Memoriam 
Op 13 april overleed Arie, zijn roepnaam was Aat, Rolaff, in de leeftijd van 84 jaar. Hij 
stierf ten gevolge van hartfalen en nierfalen, na een goed en zorgzaam leven. In zijn 
werkzame leven was hij machinist op de zeevaart in de Europese wateren. Samen 
met zijn vrouw Joke kreeg hij een dochter: Jolanda. Joke en Aat zijn 41 jaar getrouwd 
geweest. Op 19 april was de dankdienst voor zijn leven en is hij begraven op 
begraafplaats Holy. In de aula lazen we psalm 139, over hoe een mens, die wij nooit 
helemaal kunnen doorgronden door God gekend en aanvaard wordt. Zo weten we 
hem bij God geborgen en wensen zijn vrouw, dochter, schoonzoon en overige familie 
Zijn nabijheid toe. 
Erwin de Fouw 

 


