KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 4 JUNI 2018 – WIJKBERICHTEN HOLY
Zondag 10 juni
Op zondag 10 juni, de tweede zondag na Trinitatis, lezen we verder uit het boek Job.
Maar ik kies voor deze keer anders dan het oecumenisch leesrooster, om in te
kunnen gaan op de interactie tussen Job en zijn vrienden met hun toespraken. Zo
kom ik uit op Job 5: 17- 27 en 6: 14-30. Ik zal de lezing kort inleiden, zodat we een
en ander al tijdens het luisteren kunnen plaatsen. Hiernaast lezen we als
evangelielezing Marcus 3: 20-35, over hoe Jezus’ missie en ten gevolge daarvan de
spanningen tussen Jezus en de schriftgeleerden ook de relatie tussen Jezus en zijn
familie onder druk zetten.
Erwin de Fouw
Om alvast te noteren…
Op zondag 17 juni is de vierde en laatste viering in het teken van ons jaar
(deel)thema Bron.
Na beeldende kunst, dans en zang is nu bibliodrama aan de beurt. Tijdens de dienst
wordt daar iets over verteld en na de dienst is er een workshop bibliodrama onder
leiding van Rob van Herwaarden. Centraal daarbij staat het bijbelgedeelte dat we
zullen lezen tijdens de dienst. In verband met het ‘cirkelen rond de Bron” wijken we af
van het rooster en lezen we het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de
Samaritaanse vrouw bij de bron. Net als vorige keren wordt ook op een
doordeweekse avond een workshop aangeboden. Deze keer zal dat zijn op
donderdag 21 juni. U bent dus na de dienst van harte welkom zonder opgave, maar
de donderdag avond .gaat alleen door bij voldoende belangstelling. U moet zich hier
voor opgeven en wel uiterlijk woensdag 20 juni bij Petra Nijboer. We hopen op een
mooie dienst en bijzondere workshop!
Petra Nijboer
Wij gedenken Jan Struis (81 jaar, Willem Frederikstraat 58, overleden op 23 mei).
Met zijn eerste vrouw kreeg hij dochter Annelieke, maar al jong verloor hij zijn vrouw.
Een enorm verdriet, maar samen pakten ze de draad weer op. En toen kwam Diny in
zijn leven die na een vergelijkbaar verlies met twee zonen achter bleef. Bij elkaar
vonden ze steun en begrip, vreugde en gezelligheid. Als (cadeau)vader was hij
liefdevol, betrokken en hij wás er altijd. Hij was een lieve, trotse opa. Jan was recht
door zee, hij was eerlijk, ruimdenkend -ondanks zijn principes-, hij was inlevend,
kon goed relativeren en legde makkelijk contact. Hij had een duidelijke mening, had
humor. Tot het laatst hield hij graag de regie, ook toen hij al heel ziek was. Hij
geloofde in de genade van God, dat was voor hem een zekerheid en daarin vond hij
houvast. Hij hield het lang vol, omringd door de liefdevolle zorg in de Margriet en de
niet aflatende steun van zijn dierbaren, maar zijn lichaam was op. Op 30 mei was het
afscheid in het Kerkcentrum Holy, waarbij de woorden klonken uit de prachtige
Oosterhuislied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, woorden die hem altijd zeer
raakten. Daarna is hij begraven op Holy. We denken aan Diny, aan de kinderen en
kleinkinderen en hopen dat zij nabijheid van mensen en God ‘als een mantel om hen
heen geslagen’ mogen ervaren.
Petra Nijboer
Wij gedenken Maria Elisabeth Ter Brugge-Tax (90 jaar, Maria Louisastraat 25,
overleden 29 mei). Ze was geboren Amsterdamse. De jongen die kostganger was bij

haar thuis werd later haar man. Voor zijn werk kwamen ze naar Vlaardingen. Ze
hadden het goed en de twee zonen maakten het gezin compleet. Als vrouw en
moeder was ze zorgzaam, toegewijd , een stimulans en een luisterend oor. Ze was
ook dol op de kleinkinderen. Na de pensionering van haar man, was er veel meer tijd
samen om te reizen en te genieten van kunst en cultuur. Ze had een enorme
creativiteit, op vele gebieden, maar ze had ook een groot artistiek talent. Ze
schilderde graag en deed dat niet onverdienstelijk. Ze hechtte aan fatsoen ,
verzorgdheid en respect en had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze was
perfectionistisch, maar ook bescheiden. Ze was een gelovige vrouw, maar wel één
met een open blik. Toen kerkgang niet meer lukte, zong ze graag mee met
Nederland Zingt. Na een periode van afnemende gezondheid, ging het de laatste
weken heel snel. Op 2 juni was het afscheid in de aula op begraafplaats Holy waar
ze begraven is. We denken aan haar man, die na zovele jaren alleen verder moet, de
kinderen en kleinkinderen en wensen hen kracht en liefde toe van mensen en van de
Eeuwige.
Petra Nijboer
Wij gedenken Bets Penning en Diny Nugteren
Op 30 mei is overleden mevrouw Elisabeth - Bets- Penning, in de leeftijd van
zevenenzeventig jaar. Ze was getrouwd met Wim Heuvelman en weduwe van Gerrit
Veldhoven en laat twee dochters met hun echtgenoten en kinderen na en ook de
kinderen van Wim en hun partners en kinderen delen in het gemis. Bets overleed
tijdens een opname in het Erasmusziekenhuis, in een proces van de slopende ziekte
ALS. Ze wordt herinnerd als een zorgzame, lieve en zeer zelfstandige vrouw, die tot
het laatst toe graag zoveel mogelijk zelf in de hand hield en anderen hielp. Dat
maakte het verloop van de ziekte des te moeilijker. De dankdienst voor haar leven
werd op woensdag 6 juni gehouden in de aula van begraafplaats Holy, waarna zij
daarna begreven werd. We lazen de trouwtekst van Bets en Gerrit, die ook bij Gerrits
afscheid werd gelezen: Romeinen 14, verzen 8 en 9. Wij wensen Wim, Wilma en
Karin en alle andere familie en nabestaanden veel sterkte toe en Gods troost.
Op 30 mei overleed ook, geheel onverwacht, mevrouw Aridina Nugteren - van der
Slot, eveneens zevenenzeventig jaar oud. Zij was weduwe van Leendert (Jan)
Nugteren. Ze was een bescheiden en betrokken vrouw en een trouw kerklid - ze was
contactdame - en kerkgangster, die tot twee maanden terug nog heel actief in het
leven stond. En dat terwijl zij al sinds haar vroege volwassenheid een broze
gezondheid had. Dat weerhield haar er niet van sociaalvoelend te zijn en begaan met
haar medemensen. De afscheidsbijeenkomst voorafgaand aan de crematie werd
gehouden op donderdag 7 juni, in crematorium Beukenhof in Schiedam. Wij wensen
haar nabestaanden en haar vriendinnen veel sterkte met dit verlies en de troost van
de goede herinneringen en van God zelf.
Erwin de Fouw

