
KOPIJ ONDERWEG – 8 OKTOBER 2018 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Aanstaande zondag houden we onze gemeentezondag. Onze beide kerkelijk 
werkers, Petra Nijboer en Arianne Lodder, zullen de viering verzorgen. Hieronder 
leest u hoe e.e.a. zal gaan verlopen. Aanvang 10:00 uur, koffie vanaf 9:30 uur. 
In het Zonnehuis zal Mw. Ans Hermans de viering leiden. Aanvang 10:15 uur.  
Wij wensen elkaar alvast fijne vieringen toe. 
 
Zondag 14 oktober is het Gemeentezondag. Het thema van de zondag zal zijn “De 
kerk als huis voor de ziel”. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de kerkdienst en 
de activiteiten (die anders na de dienst plaats zouden vinden) samen te voegen. 
 
De zondag ziet er als volgt uit: 
09.30 uur: koffie voor de dienst 
10.00 uur: kerkdienst.  
11.30 uur: koffie na de dienst 
12.00 uur: lunch 
13.30 /14.00 uur: afsluiting 
 
We lezen psalm 84: “Gelukkig wie wonen uw huis, gedurig mogen zij u loven” 
De vorm van de kerkdienst is een Thomasviering. In een Thomasviering beginnen we 
samen in de kerkzaal en ziet de dienst er uit als we gewend zijn. Op het moment dat 
normaliter een preek komt, vindt de “Heilige Chaos” plaats.  
Op dat moment zijn er in de kerkzaal, de hal en de andere zalen plekken gecreëerd 
om via verschillende werkvormen te bezinnen op het thema. Na een bepaalde tijd 
komen we weer terug in de kerkzaal en sluiten we gezamenlijk de dienst af, ook weer 
op de manier zoals we gewend zijn.  
 
Over de Heilige Chaos: het thema komt in de heilige chaos op verschillende 
manieren aan bod: 
Huis zonder dak: de jongeren van 11+ vertellen over hun Nacht zonder dak. 
Huis voor de ziel: zingen in de kerk, een kaarsje aansteken, voorbeden opschrijven, 
bidden in de kerk, liturgie en beweging. 
Waar staat dit huis?: Schrijf een groet op een kaart voor een buurtbewoner. 
Wie onderhoudt dit huis?: Maak een foto voor de fotowand van gemeenteleden. 
Voor wie is dit huis? Schrijf je in voor één van de verbindende activiteiten die 
genoemd zijn op de zondag van de Goede Herder in januari 
Kerk als huis: welke afbeelding of gedichten van een huis past voor jou bij de kerk? 
Wij hopen u te ontmoeten! 
Petra Nijboer en Arianne Lodder 
 
Ontmoeting jeugdkerk/11+groep met vluchtelingen uit de regio 
Afgelopen zondag bezochten twee vluchtelingen uit Iran en Somalië het Kerkcentrum 
Holy. Zij waren, samen met Mirjam van Vliet van VluchtelingenWerk Vlaardingen, te 
gast bij de jongeren van de jeugdkerk Ambacht-Oost en de 11+ groep Holy. 
Bijzonder was dat onze gasten het begin van de dienst in de kerkzaal wilden 
meemaken. Vervolgens heeft Mirjam in onze gezellige jeugdruimte uitgelegd hoe 
VluchtelingenWerk precies functioneert. Daarna was het woord aan Amina en Kone. 
Allebei zijn ze nog niet zolang in Nederland. 



Kone woont na vele omzwervingen langs diverse AZC’s nu met zijn moeder en broer 
in Schiedam en heeft zich vol overgave op zijn VWO-studie gestort. Dat is hard 
werken, want dat studeren moet in een versneld tempo gebeuren. En dan is de 
Nederlandse taal ook nog een obstakel. Wat een verschil met de jongens en meiden 
van de jeugdkerk. We klagen wel over veel huiswerk, maar wat Amina en Kone 
vertelden dwong toch wel respect af. 
Amina, na jaren eindelijk herenigd met haar vader, werkt in Barendrecht en heeft zich 
eerst twee weken moeten bewijzen voordat zij een contract kreeg. Want als je uit een 
ander land komt kijken mensen eerst liever de kat uit de boom. 
Terecht merkten een aantal jongeren op dat hier met twee maten wordt gemeten. 
Kun je daar als jeugdkerk wat aan doen? Best wel! Ga de discussie aan en noem 
wat er op deze ochtend is besproken. Zo werd het een leerzame, gezellige 
ontmoeting waarbij we hebben afgesproken dat we elkaar in de toekomst graag nog 
een keer willen ontmoeten. In de vorm van een gezamenlijke maaltijd werd er 
geopperd, want we zijn erg benieuwd hoe een Somalische maaltijd smaakt… 
Dank aan Marianne Schipper voor de voorbereidingen voor deze ochtend. Zo 
langzamerhand raken we als Ambacht-Oost en Holy al aardig vertrouwd met elkaar. 
Op naar de volgende happening: Serious Request! 
Peter Schlebaum 
 
Terugblik Seniorendag 
Op vrijdag 5 oktober, Nationale Seniorendag, hebben ouderen uit de wijk een mooie 
dag aangeboden gekregen. Om 10.00 uur werd de dag in de Bijenkorf geopend door 
wethouder Jacky Silos. In de Bijenkorf stonden leerlingen van Zorg & Welzijn van het 
Lentiz college klaar om de dames een te verwennen: de nagels konden worden 
gelakt, ze werden opgemaakt of ontvingen een heerlijke massage. De uitwendige 
mens was verzorgd. De volgende halte was het Kerkcentrum waar een overheerlijke 
lunch geserveerd werd. André en Ed van JUN vermaakten de dames en heren met 
Oudhollandse liedjes. Nu er ook voor de inwendige mens gezorgd was, kon men 
verder naar de Pax Christikerk, waar leerlingen van het Palet een dans show 
opvoerden en met en voor de ouderen zongen. 
De dag werd afgesloten met een heerlijk advocaatje met slagroom. 
Deze dag werd georganiseerd door o.a. Seniorenwelzijn, Minters, Pax Christi en 
Kerkcentrum Holy. Een mooi resultaat van een goede samenwerking. 
Bij deze wil ik Wil Baris apart bedanken voor haar inzet voor de lunch in de kerk. 
Arianne Lodder 
 
Dankwoord 
Heel hartelijk dank voor het warme afscheid, dat u mij en Ton op zondag 30 
september hebt gegeven. Het was hartverwarmend en -versterkend. U hebt ons 
overstelpt met goede wensen, kaarten en cadeautjes. Zoals ik eerder al zei: onze 
verbondenheid houdt niet op, al verandert zij wel. Alle goeds gewenst! 
Erwin de Fouw, mede namens Ton Valk 
 
In Memoriam 
Donderdag 13 september overleed Johannes Visser, in de leeftijd van 87 jaar. Jan 
was geruime tijd ziek. 
51 jaar was hij getrouwd met Nel, samen kregen ze Marianne en later de 
kleinkinderen. Nadat Nel overleed, volgden er nog 11 kostbare jaren samen met Wil. 
Jan was een hele positieve man. Hij zag bij iedereen wel wat goeds. Talrijke mooie 



herinneringen hebben we met elkaar opgehaald in de dankdienst voor zijn leven op 
maandag 17 september in Kerkcentrum Holy. Van de leuke, sportieve opa en 
onverschrokken doener die hij was. Van een begripvol en ruimhartig mens, die de 
wereld een beetje mooier heeft kunnen maken. Van zijn liefde en zorgzaamheid. 
De laatste jaren van zijn leven opent er zich voor Jan zelf een nieuw perspectief. Hij 
die altijd anderen heeft zien staan, voelt zich nu zelf gezien en gekend. Hij 
ondervond nu zoveel onvoorwaardelijk liefde, dat vond hij gewoon een wonder. Het 
vervulde hem met toenemende vreugde. Stukje bij beetje leerde hij daarbij ook, hoe 
verdriet in vreugde kan veranderen. Hij ging ernaar leven, met groeiend vertrouwen 
en zelfvertrouwen. Jan leerde leven van de verwondering en de dankbaarheid: 
ondanks het onheil dat hem trof, voelde hij zich tot op het laatst een gelukkig mens. 
Jan werd ook meer en meer een bewust gelovig mens: dat hem zoveel goeds ten 
deel viel. Hij wist zich getroost door Psalm 139: dat er één is die ons kent, beter nog 
dan wij onszelf kennen, ook wanneer wij onszelf dreigen te verliezen. 
Onze gedachten gaan uit naar al wie hem in zijn of haar hart gesloten heeft en hem 
nu zo vreselijk missen. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.  
ds. Peterjan van der Wal 
 
In Memoriam 
Op 1 oktober overleed Jacob Meeuse, in de leeftijd van 94 jaar. Ieder kende hem als 
Jack Meeuse, wat dan weer werd uitgesproken als Jacques. Hij verkoos die 
roepnaam boven Jacob, omdat die naam eerder werd gegeven aan een broertje dat 
kort na zijn geboorte een zeemansgraf kreeg op de reis naar Nederlands Indië. 
Zelf werd Jack Meeuse geboren in Rotterdam, op 6 februari 1924. Lang bleef hij in 
die stad wonen, totdat hij via zijn werk in de damesmode dat hem nog naar Oud 
Beijerland bracht een zaak mocht opzetten in Vlaardingen, aan de Korte Hoogstraat. 
Het was gedurende zijn hele verdere werkzame leven zijn lust en zijn leven, maar 
van zijn pensioen genoot hij ook, samen met zijn vrouw Dirkje Meeuse-Wesemann. 
In april 2016 vierde het echtpaar Meeuse hun 70-jarig huwelijksfeest. Een enorme 
mijlpaal, waarvan ook mijnheer zichtbaar genoot. Maar daarna ging met zijn 
gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal sterk achteruit. Zijn vrouw en familie 
gedenken in hem een lieve, zorgzame en soms ook streng-maar-rechtvaardige 
echtgenoot, broer, schoonvader, grootvader en overgrootvader. De protestantse 
wijkgemeente Holy verliest in hem een betrokken gemeentelid en een goede tenor 
die meezong in de Holycantorij, waarvan hij op hoge leeftijd lid was. 
Op zaterdag 6 oktober werd de dankdienst voor zijn leven gehouden de aula van 
begraafplaats Holy, waarna hij werd begraven. De trouwtekst uit psalm 4 was daarbij 
de leidraad: “Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws 
aanschijns, o Heere!” 
Wij gedenken Jacob Meeuse met eerbied en wensen zijn vrouw en andere 
nabestaanden Gods nabijheid toe. 
Erwin de Fouw 
 


