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Aanstaande zondag, 22 oktober, zal Ds. Jan Bos uit Heemstede bij ons voorgaan. 
Aanvang van de dienst is 10:00 uur. In Het Zonnehuis wordt de viering geleid door 
Ds. W. Huizing uit Den Haag. Dat wordt een bijzondere oecumenische viering, omdat 
dan kandidaat Leendert Smit zal worden bevestigd als predikant van de 
Baptistengemeente en zal worden verbonden aan Het Zonnehuis als geestelijk 
verzorger. Aanvang is om 10:15 uur. 
Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Even terugblikken  
‘Kerk als huis voor de ziel’, dat was het thema van de gemeentezondag op 14 
oktober. Het was een kerkdienst met elementen van een Thomasviering. Tijdens de 
“Heilige Chaos” (op de plek van de preek) was er ruimte om op verschillende 
manieren bezig te zijn met het thema, in verstilling, of in gesprek. In de dienst was er 
medewerking van een gelegenheidskoor (gevormd door gemeenteleden) en werd het 
Onze Vader ondersteund door gebaren.  
Wat ons betreft was het een mooie dienst, met ruimte voor ontmoeting met de ander 
en met de Ander. Ondanks dat het zo anders was dan gewend hoorden we na afloop 
vooral reacties als: “Het voelde zo ongedwongen, ik moest niets en kon kiezen voor 
wat mij paste” en “fijn om op deze, interactieve manier met elkaar bezig te zijn”. Veel 
mensen noemden de ontspannen sfeer, die er niet alleen tijdens de koffie voor- en 
achteraf en tijdens de lunch was, maar ook tijdens de viering.  
Via deze weg willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan de gemeentezondag, op 
welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken.  
Een aantal mensen vroeg naar de tekst die als zegen werd uitgesproken. De tekst is 
een prachtig lied, met als titel ‘Wees gezegend’ (geschreven en gecomponeerd door 
Freek van de Brugge en Elbert Smelt voor de band LEV). Hieronder ziet u de tekst, 
maar zoek vooral ook de muziek erbij op YouTube, dan is het pas echt compleet.  
 

De zegen van God zij met jou. 
In het licht en het donker, Hij blijft je trouw. 
Elke stap van de weg die je gaat in Zijn naam, 
zal Hij leiden in liefde, waar jij ook zult gaan. 
Ontvang nu de zegen van Hem. 
Durf te dromen, te leven, vertrouw op Zijn stem. 
In zijn kracht ben je sterk. 
Wees vervuld met Zijn Geest die je troost en je moed geeft, 
vernieuwt en geneest. 
Wees gezegend, in de naam van de Vader; 
gezegend, in de naam van de Zoon. 
Wees gezegend met de Heilige Geest. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd. 

 
Arianne Lodder en Petra Nijboer. 
 
 
Tot slot leest u hieronder een reactie van een gemeentelid: 



 
Een huis voor de ziel 
De geur van vers gebrande koffie kwam mij tegemoet, de buitendeuren van de kerk 
stonden gastvrij wijd open, van de ontvangstcommissie kreeg ik een liturgie en al 
gauw was ik opgenomen in een grote groep van mensen die net als ik naar de 
startdienst was gekomen. Vanachter de balie kreeg ik nog gauw m'n eerste bakkie 
koffie van vandaag uitgereikt en na nog die en gene goeiemorgen gezegd te hebben, 
ik was een beetje aan de late kant, begon de dienst. 
En wat voor dienst! Een dienst afwisselend geleid door Petra en Arianne, begeleid 
door Jaap van Toor en zijn ad hoc koor, een dienst in de vorm van een 
Thomasviering: i.p.v. een preek een Heilige chaos.  
Vroeger had je de zogenaamde opendeurdiensten, laat de Geest maar waaien, geef 
ze de ruimte, zet de deur maar open! 
Aangezien ik mij wat chaotisch voelde, koos ik voor de rustige variant: het zingen van 
Taizé liederen in de kerkzaal. Dat bleek voor mij en vele anderen een weldaad. Je 
kon ook in de kerkzaal een kaarsje aansteken en een gebed achterlaten voor 
voorbede of met Arianne en Petra in gesprek gaan en/of samen bidden. 
Er waren elders in het gebouw vele andere activiteiten, voor ieder wat wils. Na de 
dienst konden we onder het genot van koffie, thee of fris onze reacties luchten en tot 
slot genieten van een heerlijke lunch. 
Het was echt top, voor herhaling vatbaar, met dank aan eenieder die zich hiervoor 
heeft ingezet! 
De dienst begon met de uitleg van het symbool Beth, de tweede letter van het 
Hebreeuwse alfabet, de eerste letter uit de Bijbel, Genesis 1: In het begin ….. van 
chaos naar orde. Het woordje Beth betekent huis, het symbool lijkt net een huis, 
maar dan wel een open huis, waar iedereen welkom is. 
Ik ging naar huis met grond onder de voeten, een steuntje in de rug en voelde mij 
een blijmoedig en gezegend mens. Volgende keer iets eerder opstaan voor m'n 
eerste bakkie in de kerk …. 
Ina 
 
Zo kan het ook 
Met misschien wat minder mensen vierden we onze gemeentezondag. 
‘Heilige chaos’ was aangekondigd. 
Het was voor mij een feest. Feest van ontmoeting, met koffie en een broodje. Feest 
met de viering, met gelegenheidskoor en Jaap van Toor achter piano en orgel. Feest 
zonder preek, maar een ‘heilige chaos’. Gemeenteleden actief met zingen, luisteren 
naar de jeugd, meedoen met de kinderen, dansen en vooral praten en overleggen 
met elkaar. Welk huis is de kerk? Hoe kunnen we gemeente zijn voor elkaar? ‘Heilige 
Chaos’ ís niet alleen inspirerend, gemeenschap bevorderend, maar ook anders dan 
we gewend zijn. Ik, en velen met mij, hebben ervaren: zo kan het ook! ‘ 
Hartelijk dank initiatiefnemers, hartelijk dank medewerkers/-sters, hartelijk dank 
Arianne en Petra. Ik neem het goede gevoel mee. 
Chris Bos 

 
Bijbelkring Meerpaal 
Normaal gesproken komen we elke vierde woensdag van de maand samen in de 
kapel van de Meerpaal, maar deze keer is het de vijfde woensdag. Op 31 oktober is 
er weer een bijbelkring. We starten om 15.00 uur met koffie en thee. Van harte 
welkom! 



Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
Bedankt 
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen  na het overlijden van mijn lieve man, vader, schoonvader 
en opa: Jan Visser. Met liefde kijken wij als familie terug op de mooie liefdevolle 
afscheidsdienst in de Kerk. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Jan 
in zijn leven voor vele zoveel heeft betekend. 
Wil Visser-Kerver 

 
In memoriam Riet Zoutendijk – van ’t Hof 
Zaterdag 6 oktober is mevr. Riet Zoutendijk – van ’t Hof overleden. Zij woonde 
Duizendguldenkruid 1 in Vlaardingen. Op 27 september was zij 92 jaar oud 
geworden. Riet van ’t Hof was op 8-jarige leeftijd in Vlaardingen komen wonen. 
Vader van ’t Hof kreeg hier werk en zo kon het gezin van ’t Hof met 9 kinderen in 
Vlaardingen gaan wonen. Riet van ’t Hof ging naar school, de kerk, catechisatie en 
ging werken als hulp in de huishouding. Leerde Joop Zoutendijk kennen en zij 
trouwden in 1951. Er werden 3 kinderen geboren; Leen, Arja en Els. Vader Joop 
werd koster van de Rehobothkerk en later van de Grote Kerk. Riet Zoutendijk stond 
haar man hierin bij. Het was een fijn gezin met een lieve zorgzame moeder. Ze was 
er altijd voor haar kinderen, was creatief, al moest zij van jongs af aan verplicht 
breien, het plezier in breien, naaien, handwerken en later kaarten maken is tot het 
laatst toe gebleven. En zeker ook een gelovige vrouw en moeder. Na het overlijden 
van haar man in 1994 schreef moeder een brief aan haar kinderen, waarin stond dat 
bij haar belijdenis de vraag was: Wat is uw troost? Dit is mijn troost in leven en in 
sterven dat ik niet mijzelf, maar Christus toebehoor. Deze woorden en haar ja-woord 
op deze vraag is haar gehele verdere leven haar houvast en leidraad gebleven. Bij 
deze woorden, die ook boven de aankondiging van haar overlijden stonden, hebben 
we op vrijdag 12 oktober stilgestaan tijdens de afscheidsdienst in de aula van 
begraafplaats Holy. Wat deze woorden voor haar hebben kunnen betekenen en hoe 
ze ook haar kinderen en kleinkinderen en dierbaren tot troost mogen zijn. Dat de 
geest van Gods Liefde Leen en Monique, Arja en Arie, Els en Willem en de 
kleinkinderen mag omringen en nabij zijn.  
Rinske Schlebaum.  

 
 


