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Komende zondag bent u weer van harte welkom bij onze vieringen: Om 10:00 uur 
zal in het Kerkcentrum Holy Mw. Ds. Marieke den Hartog uit Sint Michielsgestel 
voorgaan. In Het Zonnehuis begint de viering om 10:15 uur en daar zal Mw. Ds. 
Korpel uit Leusden voorgaan. Ik wens u alvast goede vieringen toe! 
André Betsema 
 
Oud geleerd, jong verstaan 

Afgelopen zondag vond de eerste ontmoeting plaats tussen de 11+ groep en een 
ouder gemeentelid. Mw. Diny Slot was bij ons te gast. Zij had zelf aangegeven graag 
met onze jongeren in gesprek te willen gaan. 
Het werd een mooi en boeiend gesprek over hoe het geloof vroeger en nu werd en 
wordt beleefd. De verhalen over de oorlog maakten diepe indruk. 
Maar het meest werden we geraakt door het enthousiasme van mw. Slot. Haar 
positieve kijk op het leven en haar belangstelling voor de 11-plussers maakten het 
geheel tot een bijzondere ontmoeting!  
Peter Schlebaum 
 
Van Arianne ontvingen we dit schrijven: 
 
Lieve gemeenteleden, 
Zondag 28 oktober, thuisgekomen na mijn afscheid in Holy, was ik een beetje 
beduusd. Van mooie woorden, warme wensen en cadeautjes. Het was 
overweldigend. En vooral omdat ik de afgelopen twee jaar voor mijn idee ‘gewoon’ 
mijn werk heb gedaan.  
Twee jaar geleden begon ons gezamenlijk avontuur om de kerk, Kerkcentrum Holy, 
meer gezicht te geven in de wijk. Wat er van mij werd gevraagd was: verbinding 
leggen tussen kerk en wijk, creatief, enthousiasmeren van vrijwilligers, mensen met 
elkaar in contact brengen. 
Mede door het samenwerken met u en met jou, met de kerkenraad en partijen uit de 
wijk zijn we een heel eind gekomen. Ik voelde mij al heel erg snel thuis in de 
gemeente en kwam steeds met nieuwe ideeën en activiteiten. Deze konden 
gerealiseerd worden doordat er altijd weer mensen waren die er aan mee wilden 
doen. Soms was het alleen maar nodig om een vuurtje dat er al was, een beetje aan 
te wakkeren, lijntjes te leggen tussen mensen, tussen gemeenteleden en 
kerkenraad. Soms was het ontginnen en een beetje pionieren. Hoe het ook was: ik 
heb het met heel veel plezier gedaan en ook vanaf deze plek wil ik u en jou 
bedanken voor de samenwerking in deze twee jaar en voor de mooie woorden en 
wensen die ik mocht ontvangen op 28 oktober. Ik ga jullie missen.  
Onze wegen scheiden, maar we blijven verbonden door die God die niet loslaat wat 
zijn hand met u, met jou en met mij ooit is begonnen. 
Als cadeau voor de gemeente heb ik een tekening gemaakt over onderstaande Ierse 
zegen: 
 
May the road rise up to meet you 
may the wind be always on your back, 
may the sun shine warm on your face, 
the rain fall soft upon your fields, 



and until we meet again 
may God hold you in the palm of His hand. 
 
Arianne Lodder 
 
Ingezonden bericht 
Van één van onze gemeenteleden ontvingen we een berichtje over het afscheid van 
Arianne, met het verzoek dit te plaatsen in Onderweg. Bij deze: 
 
“Geachte lezers, 
 
Graag wil ik even reageren op het afscheid, afgelopen zondag in Kerkcentrum Holy, 
op het afscheid van Arianne Lodder. Het was een mooie viering, met mooie liederen, 
met begeleiding van orgel, piano en viool. Fijne preek. 
Maar wat me vooral zo goed deed was, om te zien wat een geweldig drietal daar 
stond. Arianne, Petra en Erwin. Je kon zien dat daar een geweldig team stond. En 
wat is het jammer dat dat voorbij is. 
Natuurlijk er zijn verschillende redenen voor. En ik begrijp dat de tering naar de 
nering moet worden gezet. Maar iemand als Arianne die zo’n belangrijk werk heeft 
opgestart en daar duidelijk zo geschikt voor is, brengt eerder geld in het laatje.  
Want ik ben er van overtuigt als we niet positief naar buiten treden, zoals Arianne dat 
kan, dan verliezen we meer leden waardoor minder geld binnen komt. Dan is het 
geen win/win situatie maar dubbel verlies. Dat wilde ik even kwijt, al begrijp ik best 
dat dit ‘crying over spilled milk’ is. 
Ik zag met plezier, hoe leuk zij op elkaar reageerden en ik dacht, zo kan het ook!” 
 
Hartelijke groeten van  
Truus Bonjernoor-Doelman 
truusdoelman@gmail.com 
 
8 x 45 minuten catechese voor 5 kinderen van 10 en 11 jaar 
Wie vindt het leuk om tussen Kerst en Pasen 8x 45 minuten catechese te geven aan 
5 kinderen van 10 en 11 jaar? Als je het niet alleen wilt geven, maar misschien wel 
met iemand samen, laat dan ook van je horen! 
Dit jaar is de catechese voor de kinderen uit groep 7 en 8 voor PKN Holy weer 
samen met de Bethelkerk (net als afgelopen jaar). Het bestaat uit twee blokken van 8 
lessen van 45 minuten, het ene blok in de herfst wordt geleid door Kees van der Sar, 
van de Bethelkerk. Als leiding voor het tweede blok zoek ik iemand uit PKN Holy. Het 
is in principe iedere week, behalve in de schoolvakanties. Er wordt in principe gebruik 
gemaakt van de Groeibijbel, en dit voorjaar zal in principe blok 2 uit de Groeibijbel 
gedraaid worden. De locatie waar het plaatsvindt is bespreekbaar (het eerste blok is 
in de Bethelkerk). De avond in de week waarop het gegeven wordt, is ook 
bespreekbaar. Als jij dit een leuke uitdaging vindt, of als je meer informatie wilt, neem 
dan contact met me op.  
Hanneke Nijendijk, hannekenijendijk@gmail.com, 06-12844857  
 
In Memoriam (rectificatie) 
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 , 

mailto:truusdoelman@gmail.com
mailto:hannekenijendijk@gmail.com


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. Corrie Voogt was een gelovige vrouw maar hier 
diepste gevoelens, ook wat betreft haar geloof, daar kon ze zich moeilijk over uiten. 
Toen het afgelopen zomer duidelijk werd dat zij ziek was en er voor haar geen 
genezing meer mogelijk was werd zij opgenomen in verpleeghuis “de Kreek” in ’s-
Gravenzande. Een plek waar zij de juiste zorg en aandacht kreeg die nodig was en 
waar zij erg dankbaar voor was. Daar heb ik haar diverse keren mogen bezoeken en 
hebben we kunnen praten over het komende afscheid. Corrie Voogt wist zich 
geborgen bij God maar het loslaten van het leven viel haar zwaar. Op vrijdag 26 
oktober heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de aula van begraafplaats Holy 
en hebben we haar daarna begeleid naar haar laatste rustplaats. Tijdens de 
afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij de woorden: “Niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis- God het Begin en het Einde is” 
en hebben we mogen luisteren naar liederen die Corrie Voogt dierbaar waren en zelf 
had uitgekozen. Onze gedachten en gebeden zijn bij haar kinderen Sjaak en Wil, 
Cees en Irene, de kleinkinderen Sander, Ilona, Martijn en Amanda, Vincent en 
Tessa.  
Rinske Schlebaum.  
 
In Memoriam 
Op maandag 22 oktober overleed de heer Paul Broek, ruim 87 jaar oud. Hij is in 
Schiedam geboren, maar in zijn vroege jeugd verhuisde het gezin naar Vlaardingen, 
waar hij sindsdien altijd heeft gewoond, sinds de nieuwbouw ervan aan de 
Kraanvogellaan. Een moeizame jeugd vooral door crisistijd en oorlog. Ook de tijd 
waarin zijn heldere verstand en interesses zich ontwikkelden: in 1948 de 5-jarige 
HBS B verlaten met diploma en de geboeidheid door theologie. Zijn werkkringen 
begonnen ook meteen na zijn HBS: een oliemaatschappij, een firma van 
gereedschapswerktuigen en van 1970 tot 1990 bij de brandweer in Vlaardingen. 
Steeds meer in leidinggevende administratieve functies, want hij was een uiterst 
precies en zorgvuldig mens, ook vervuld van zorgzaamheid. Dat laatste met name in 
het gezin. Hij trouwde in 1956 en in het gezin werden drie kinderen geboren, waaruit 
weer later zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. De laatste levensjaren van 
zijn vrouw werden bepaald door het inleveren van haar mogelijkheden; hij heeft tot 
enkele maanden voor haar overlijden in 2016 volledig zelf thuis voor haar gezorgd. 
Hun huwelijk duurde bijna 60 jaar. Op de steen op haar graf liet hij de tekst 
aanbrengen “tot de opstanding”; dat was voor hem hét centrale thema van het 
geloof. Geloof dat hij in de concreetheid bracht van jeugd- en evangelisatiewerk, 
ouderlingschap en voorzitter van de wijkkerkenraad. Bij zijn diepe interesse in 
theologie zocht hij verbanden met de natuurwetenschap en hij zal buiten twijfel op de 
grenzen gestuit zijn dat ‘opstanding’ niet een natuurwetenschappelijke verklaring kan 
vinden. Zelf heeft hij zijn eigen uitvaartdienst ontworpen in de keuze van schriftlezing 
en liederen. Paasliederen en de lezing Openbaring 21 : 1 – 6 en in de dienst in de 
aula op de begraafplaats Holy op maandag 29 oktober, hebben wij ‘opstanding’ 
belicht vanuit zingeving en ons menselijk onderweg-zijn naar het Nieuwe Jeruzalem. 



Daarnaast klonken hele warme woorden van de kinderen en de kleinkinderen. Na de 
dienst hebben wij Paul Broek bij zijn vrouw begraven. Zijn nagedachtenis zij tot 
zegen! 
ds. Nico Paap 


