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Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan zullen wij de 
namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij 
doen dat altijd in de nabijheid van de Paaskaars, omdat we hen noemen in het Licht 
van de Eeuwige, uit wiens hand geen mens valt. Het is een dienst die vaak gepaard 
gaat met emotie, want de namen die we noemen zijn van mensen die een lege plek 
hebben achtergelaten. De lezingen zijn Psalm 121 en Openbaring 21: 1-6a. De 
Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor verleent medewerking en uiteraard zijn ook 
pastoraal assistenten Loes Hössen en Rinske Schlebaum bij de dienst betrokken. 
We hopen op een waardevolle dienst waarin in woord, muziek en ritueel ruimte wordt 
ervaren door iedereen die aanwezig is, zowel door gemeenteleden als gasten.  
Petra Nijboer  
 
Voor de viering van zondag zijn familieleden en vrienden uitgenodigd van 
gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Tot ongeveer 9:50 uur is het 
stoelenblok rechtsachter in de kerk voor hen gereserveerd. Wilt u hier rekening mee 
houden? 
 
In Het Zonnehuis is Jacolien Immerzeel-van Oosten de voorganger. Deze viering 
begint om 10:15 uur. Ik wens u alvast goede vieringen toe! 
André Betsema 
 
Video-opname Gedachtenisdienst 
Tijdens de gedachtenisdienst op zondag 25 november zullen er video-opnamen 
worden gemaakt, die op een later tijdstip te zien zullen zijn op website: 
www.pknvlaardingenholy.nl. Ook zijn er USB-sticks en DVD’s beschikbaar. 
Inlichtingen: Bram van der Borden, 010-4742691, avanderborden@live.nl  
 

Bijbelkring Meerpaal 
Op 28 november is er weer de maandelijkse bijbelkring in de kapel van de Meerpaal. 
We starten om 15.00 uur met koffie en thee. Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 
Oud Papier Actie 
A.s. zaterdag, 1 december, staan de containers weer klaar op de stoep voor het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. Zoals u weet is 
vanaf deze maand de opbrengst voorlopig bestemd voor de Wijkkas. De kerkenraad 
werkt momenteel aan een nieuw tijdelijk project. 
De opbrengst van oktober, die nog bestemd is voor de Roemenië-Werkgroep 
leverde een bedrag op van € 226,10 (42,50 per ton) over 5,32 ton. 
 
Ik verhuis… 
Lieve vrienden, met veel plezier heb ik in mijn flat in Vlaardingen gewoond. Nu is de 
tijd gekomen om dichter bij mijn dochters te gaan wonen in een woongemeenschap 
waar alle zorg voorhanden is. Per 13 november woon ik op mijn nieuwe adres: Klein 
Houtdijk, app. 5, Houtdijk 4a, 3471 BS Kamerik, tel. 0348-488085. Wees welkom! 
Mary Koster 
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Wij gedenken Francina Maaike Lena Kattestaart-de Bruijn (Zonnehuis, 91 jaar, 
overleden op 11 november). Opgegroeid aan de Vaart als oudste van 5, trouwde ze 
met Jan de Zwart met wie ze twee dochters kreeg. Op haar 40e werd ze weduwe, 
een paar jaar later trouwde ze met Piet Kattestaart die drie zonen had. Piet overleed 
toen hij 86 was. Ze kende twee maal het verdriet van het verliezen van een partner, 
maar ook twee maal het geluk van een fijn huwelijk. Ze was een sociaal, liefdevol, 
dankbaar en positief mens die - gesteund door haar geloof en lieve naasten- alles 
wat gebeurde in haar leven goed wist te doorstaan, met humor en een zekere 
nuchterheid. Ze was actief, was een buitenmens, deed overal aan mee en genoot 
van het leven. Ze was makkelijk in de omgang, zorgzaam en zeer betrokken bij haar 
twee dochters, de drie 'cadeauzonen' en alle kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Lange tijd had ze een goede gezondheid, al ging ze ook inleveren. Na zes goede 
jaren in Vaartland kwam ze na een val in het Zonnehuis terecht, waar ze de laatste 
anderhalf jaar woonde.. Haar geest bleef helder tot op het laatst. Uw Woord is een 
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, dat was haar motto, ook toen ze wist 
dat haar einde dichterbij kwam. Met die woorden hebben we afscheid genomen op 
vrijdag 16 november op begraafplaats Holy. We denken aan haar naasten die haar 
erg zullen missen. Dat zij zich gedragen mogen weten door de Nabije. 
Petra Nijboer 
 


