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Aanstaande zondag is er geen dienst in het Kerkcentrum. We vieren dan samen 
Pinksteren in de Grote Kerk. Het belooft een inspirerende viering te worden. Het 
thema zal zijn Torenhoog en Hemelsbreed. Zie verder in deze Onderweg voor meer 
informatie. 
In Het Zonnehuis zal Ds. Peterjan van der Wal voorgaan. Aanvang van die viering is 
10:15 uur. 
 
Op zondag 27 mei zal Ds. Hans Blom uit Almere bij ons voorgaan. Inmiddels is hij 
geen onbekende meer voor ons. Op het leesrooster staan Exodus 3: 1-6 en 
Johannes 3: 1-16. Maar de voorganger is vrij hiervan af te wijken.  
In Het Zonnehuis zal Petra Nijboer voorgaan. Aanvang van die dienst is wederom 
10:15 uur. 
André Betsema 
 
Bijbelkring Meerpaal 
Op woensdag de 23 mei, is er weer Bijbelkring in de kapel van de Meerpaal. Het is 
de laatste van dit seizoen. We starten om 15.00 uur met koffie en thee. Meestal zijn 
we zo tegen 16.00 uur klaar. Van harte welkom!  
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 
In memoriam 
Op vrijdag 4 mei is overleden Wilhelmina Johanna (Mien) de Rooij-Boomert in de 
gezegende leeftijd van 95 jaar. Mien de Rooij woonde sinds enkele jaren in 
zorginstelling de Meerpaal. Zij was daar een trouwe bezoekster van de Bijbelkring. 
Mien was er 1 van de 11 in het gezin Boomert. Later trouwde zij met Adrie de Rooij 
en samen mochten zij Gilles en Anneke krijgen. Daar kwamen daar Marga en Teun 
bij en later de klein- en achterkleinkinderen. Samen hebben Mien en Adrie vele jaren 
aan de Aalscholverlaan gewoond en bezochten zij de kerk in het Holycentrum. Na 
het overlijden van Adrie in 2007 is Mien naar de Meerpaal verhuisd.  Drie weken 
geleden werd duidelijk dat haar leven hier op aarde ten einde was. In alle rust heeft 
zij afscheid mogen nemen van allen die haar dierbaar waren. De dankdienst voor 
haar leven was afgelopen vrijdag 11 mei. Met elkaar hebben we 1 Korintiërs 13 
gelezen. Het Bijbelgedeelte over de Liefde. Het leven van Mien was een en al liefde, 
voor haar man, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar familie en verdere 
omgeving.  De liefde die zij ervoer in haar leven mocht zij doorgeven. Liefde vanuit 
haar geloof. “Geloven is geen zeker weten” zei Mien altijd. Maar dat geloven was er 
altijd, was een vaste grond in leven en de hoop op een ander leven na dit aardse 
leven heeft zij altijd mogen vasthouden. Eén van de kleinkinderen zei heel treffend 
dat oma nu was waar zij wilde zijn. In die wetenschap en dat geloof mochten wij Mien 
loslaten en in de Handen van onze God leggen. We leven mee met Anneke en Teun, 
Gilles en Marga, de klein- en achterkleinkinderen en vragen Gods nabijheid voor hen 
in deze tijd van leegte en gemis. 
Loes Hössen  
 
In Memoriam  
Op 1 mei is, in de leeftijd van 86 jaar, overleden mevr. Hendrika Gerdina Meeusen – 
Westland. Hetty Meeusen woonde Louise de Colignylaan 517. Ruim 2 jaar geleden 
overleed haar man Jan Meeusen. Na zijn overlijden heeft Hetty Meeusen echt 



wilskracht getoond om alleen verder te gaan, maar haar gezondheid werd fragieler. 
Toen mevr. Meeusen op 1 mei opgenomen moest worden in de verzorging werd die 
dag besloten om haar op te nemen in het ziekenhuis alwaar nog diezelfde avond een 
einde kwam aan haar leven. Tijdens de afscheidsplechtigheid op 9 mei in 
crematorium Beukenhof te Schiedam hebben haar dochters Marian en Krista 
gesproken over hun lieve, zorgzame moeder die heeft genoten van het leven en van 
de mensen om haar heen. We hebben stilgestaan bij de woorden uit Prediker 12 
vers 6 en7, dat de zilveren ketting, symbool staand voor het leven, is gebroken en 
het lichaam terugkeert als stof naar de aarde en de levensadem van Hetty Meeusen 
teruggegeven aan God. We bidden om Gods nabijheid voor Marian, Krista en Bart, 
de kleinkinderen Charlotte, Wessel, Anne en Iris.  
Rinske Schlebaum 
 


