KOPIJ ONDERWEG – 11 JUNI 2018 – WIJKBERICHTEN HOLY
Op zondag 17 juni mag ik uw voorganger zijn. Het 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 zullen we u er iets van laten zien. 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 Johannes 4: 1-42,
dat is het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de
bron. Een indrukwekkend verhaal. Het gaat stromen in de vrouw, het gaat stromen
in Jezus. maar ook tussen hen allebei. Er komt veel in beweging.
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
Huwelijksbevestiging
Op zaterdag 16 juni zal om 14.30 uur in het Kerkcentrum Holy het huwelijk worden
bevestigd van Peter Vegt en Jelly van de Merwe. Voorganger is ds. Erwin de Fouw
en het Vlaardings Mannenkoor Orpheus o.l.v. Susanna Veerman zal medewerking
verlenen.
In memoriam mevr. Dirkje Groeneveld – Storm
Op 29 mei is mevr. Dirkje Groeneveld – Storm overleden. Zij werd 99 jaar oud en
woonde in zorgcentrum Uitzicht. In 2013 overleed haar man Jo Groeneveld , zij
waren toen 71 jaar getrouwd geweest. Haar man was kapitein en daardoor veel en
langdurig van huis. Het maakte mevr. Groeneveld tot een zelfstandige vrouw. Een
moeder en vader tegelijk voor haar kinderen. Met haar kinderen Mies, Janny en Kees
stapte zij in de zomer vaak op de trein om ergens in een haven in Europa aan boord
te gaan en samen als gezin een aantal fijne weken door te brengen. De laatste jaren
waren niet gemakkelijk voor mevr. Groeneveld. Haar gezondheid maakte haar
kwetsbaar en moe. Dirkje Groeneveld was een vrouw die steun zocht en vond in
haar geloof, maar kende ook haar twijfels. Toch begon zij iedere dag met: Dank U
voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U dat ik met al mijn
zorgen bij U komen mag.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 5 juni in de aula van begraafplaats Holy
waarna wij haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats. Tijdens de dienst
hebben we geluisterd naar liederen die mevr. Groeneveld dierbaar waren, de verzen
1-6 van psalm 139 gelezen en het gedicht “Voetstappen in het zand”. Een tekst waar
Dirkje Groeneveld – Storm steun en kracht uit putte en deze woorden ook wilde
doorgeven aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Wij bidden voor Mies en
Gerard, Janny en Noud, Kees en Ellen dat zij deze steun mogen ervaren in de tijd
van gemis van moeder en oma.
Rinske Schlebaum
Wij gedenken Lena Anna Heilema-Starrenburg ( 89 jaar, Holysingel 41, overleden
op 4 juni). Ze groeide op als jongste van drie. Ze kwam in het onderwijs terecht en op

de tennisbaan leerde ze Ab kennen. Ze kregen drie dochters. Als moeder gaf ze alle
ruimte, ze hield van harmonie, had veel energie, was zeer zorgzaam en hield graag
de controle. Ze was een sterke vrouw, maar het verlies van Ab was een groot
verdriet. Ze was heel ondernemend en actief met tennis, bridge, zingen en haar vele
vriendinnen, maar voor de kinderen en kleinkinderen liet ze meteen alles uit haar
handen vallen. Ze was een echte oma, die alles wist, onthield en begreep. Ze was
gul, trouw aan familie en vrienden, nam op een innemende manier haar plek in, had
een duidelijke mening en had humor tot op het laatst. Onafhankelijkheid was voor
haar van grote waarde. Lange tijd was ze actief, maar de laatste maanden kreeg ze
het moeilijk. De laatste weken werd ze zeer kwetsbaar, maar loslaten vond ze heel
erg moeilijk. De laatste dagen vond ze haar rust en was er ruimte voor een
waardevol afscheid. Daarbij vond ze steun in haar geloof.
Op zaterdag 9 juni was het afscheid bij Matrice Uitvaartbegeleiding in Schiedam,
waarna ze de crematie plaats vond. We denken aan haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinzoon bij wie ze een grote leegte achter laat. Dat zij gedragen mogen
weten door de vele herinneringen en de liefdevolle troost van God en mensen.
Petra Nijboer

