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Aanstaande zondag, 4 november, zal Ds. Hans Buurmeester bij ons voorgaan in de 
viering. In Het Zonnehuis is dan Ds. Leendert Smit de voorganger. In Drieënhuysen 
is deze zondag ook een viering. Die zal worden geleid door Dhr. A. de Bruijn. 
De aanvang van de vieringen in het Kerkcentrum en Drieënhuysen is 10:00 uur. De 
viering in Het Zonnehuis begint om 10:15 uur. U bent van harte welkom! 
André Betsema 
 
Toen was er nog maar één… 
Tja… wie denkt dat afscheid nemen van collega’s went als je het zo vaak hebt 
gedaan als ik dat deed in de afgelopen jaren (en nu dus voor de tweede keer in vier 
weken)….die heeft het mis. Al voel ik aan alles dat tot nu toe niemand dat denkt, 
want ik kreeg en krijg heel veel warmte en steun van mensen uit de gemeente en dat 
doet me goed. Daar wil ik u en jou graag voor bedanken, want het betekent veel voor 
mij. Bij deze dus.  
Afgelopen zondag was toch echt de dag waarop we afscheid namen van Arianne. 
Het was een hele mooie dienst waarin ze zelf voor mocht gaan en waarin veel goede 
woorden klonken. Van Arianne, maar ook vóór Arianne en dat was terecht. Fijn dat 
Erwin er ook was om nog wat woorden te spreken. Het voelde meteen vertrouwd.  
Loslaten in dankbaarheid was het thema van de preek en dat was mooi. Hoewel dat 
loslaten mij echt niet meevalt, voel ik ook heel veel dankbaarheid. Om alles wat fijn 
aan Arianne is: haar positieve energie en enthousiasme, haar organiserend talent, 
haar creativiteit en vooral haar collegialiteit. 
Wat Arianne voor de gemeente en de buurt heeft betekent, is van onschatbare 
waarde, want zij is voor de instanties het gezicht van onze wijkgemeente, zij heeft 
veel dingen voor elkaar gekregen, bruggen gebouwd, een proces waar ze nog 
midden in zat en waarvan ik oprecht hoop dat het niet stopt nu. 
Arianne, het was leuk met jou! Wat ga ik dat ontzettend missen. Ik ben ervan 
overtuigd dat jij je weg weer zult vinden. De naam van God kwam in de dienst op 
diverse momenten voorbij. Het is waaruit we mogen leven en waaruit wij ons mooie 
werk in de kerk mogen doen. Jou wens ik toe dat je altijd zult blijven voelen wat dat 
ene liedje met de tekst van Hans Bouma zegt: God heeft zijn naam gezegd, ik zal er 
zijn voor jou, hij gaat met je op weg, hij blijft je eeuwig trouw… Bedankt voor alles! 
Petra Nijboer  
 
Ontmoetings(soos)middag voor ouderen in Holy 
Woensdag 7 november 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag 
georganiseerd in het kerkcentrum Holy. Op deze middag willen wij u graag een 
opname laten zien van de “Slag om Vlaardingen” die afgelopen juni in de 
Broekpolder werd nagespeeld. Komt u ook ??  
Na de pauze kunnen er nog spelletjes worden gedaan; ook kunt u nog blijven 
napraten met elkaar.  
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00 -16.00 uur. Ook als u 
nog nooit geweest bent, bent u van harte welkom en kunt u een vriend of vriendin of 
uw buren meenemen. Tot ziens op woensdag 7 november a.s. Als u vervoer nodig 
hebt, bel dan deze keer weer met Marijke Judels, tel. 4750716  
Voor informatie kunt u bellen met:  
Rinske Schlebaum, tel. 4741164 
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 



 
70+ Groep 
Woensdag 14 november 2018 komt de 70+ groep weer bij elkaar van 15.00 tot 16.30 
uur in Het Kerkcenrum Holy. De laatste keer dit jaar zal zijn op 12 december 2018. U 
bent van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen met Maarten van Ree, 
telefoonnummer 010-4755740.  
 
Sirkelslag KIDS  
Op vrijdagavond 16 november spelen we weer het leukste, interactieve online spel 
van Nederland in onze jeugdruimte. Dit jaar is het thema `Vertrouw op God´. Het 
verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland, maar 
Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden uit hun 
ellende. We gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende opdrachten, 
waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en 
enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Ook nu kunnen we 
wat betekenen voor mensen om ons heen. Zo komen we tijdens deze avond in actie 
om kinderen wereldwijd een betere toekomst te geven. 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en heb je zin om mee te doen? Geef je dan op bij de 
kindernevendienstleiding. Zorg dat je erbij bent en neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee. We starten om 19.30 uur en het is om ongeveer 21.00 uur 
afgelopen. 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
In Memoriam 
Op 21 oktober is, in de leeftijd van 90 jaar, Cornelia Voogt Koote overleden. Corrie 
Voogt woonde de laatste jaren in Hoylede hier in Vlaardingen. Corrie Koote was de 
jongste dochter uit het gezin Koote. Vader en moeder Koote, afkomstig van Flakkee , 
oudere zus Ma en Corrie vormden een hecht gezin. Vooral ook omdat verdere familie 
allemaal op Flakkee woonde, in die tijd was dat nog echt een afstand. Corrie ging 
naar school, werkte in de huishouding en leerde Wim Voogt kennen. In 1951 
trouwden Corrie en Wim. Kregen 2 zoons, Sjaak en Cees. Helaas werd Wim ziek en 
overleed hij al op 56-jarige leeftijd. Corrie moest alleen verder. Dit viel haar zwaar, 
maar met steun, van vooral haar zus en zwager en ook de kinderen, kon zij de kracht 
en moed vinden om weer door te gaan. Moeder Corrie was een lieve moeder die er 
altijd was voor haar kinderen Sjaak en Cees. 
Rinske Schlebaum 


