KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 10 DECEMBER 2018 – WIJKBERICHTEN
HOLY
Aanstaande zondag, 3e advent, zal Mw. Ds. Mariëtte Doolaard bij ons voorgaan in
de viering. Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis wordt het Heilig Avondmaal
gevierd. Voorganger daarbij is Ds. Peterjan van der Wal. Aanvang 10:15 uur. Ik wens
u alvast goede vieringen toe.
André Betsema
Aktie Serious Request jeugdkerk Ambacht-Oost en 11+ groep Holy
Zondag a.s. kunt u na de kerkdienst bij ons terecht voor het kopen van heerlijke
ijzerkoekjes, cupcakes en andere lekkere zoete lekkernijen.
Ook kunt u een eigen pakketje samenstellen om thuis te genieten van een High Tea.
Jammer genoeg waren er te weinig aanmeldingen om een High Tea in de kerk te
organiseren, maar met de verkoop hopen we toch weer een mooi bedrag voor de
actie Serious Request op te halen. De opbrengst komt ten goede van het Rode
Kruis. Vorige week hebben we in de Bethelkerk voor meer dan € 400,- mogen
verkopen! We rekenen op uw komst. U vindt ons na afloop van de dienst in de hal
van de kerk.
Peter Schlebaum
In Memoriam
Op 4 december j.l. is op 86 jarige leeftijd overleden Hendrika Noorlander-Goud, voor
een ieder Riet. Zij woonde aan de Louise de Colignylaan, in de Holy-wijk. Op 5
november brak Riet haar heup en kreeg zij, nadat het herstel aanvankelijk goed ging,
complicaties waarna duidelijk werd dat herstel niet meer mogelijk was. Riet was een
lieve, zorgzame vrouw die leefde voor haar dochter Daniëlle en voor Ronald. Met z’n
drieën waren zij nauw bij elkaar betrokken en deelden zij alle kleine en grote dingen
in het leven. Riet genoot van alles en was een heel tevreden vrouw. Met elkaar koffie
drinken, een boodschapje doen, met vakantie, het was zo vanzelfsprekend.
Op zaterdag 8 december hebben we in de aula van begraafplaats Holy afscheid van
Riet genomen met de woorden uit Psalm 23 “De Heer is mijn Herder”. Woorden die
ook uitgesproken zijn bij de uitvaartdienst van haar man Daan in 2002. Zoals een
herder voor zijn schapen zorgt, zo zorgt God voor zijn volk. En zo zorgde Riet voor
Daniëlle en Ronald. Die liefde van onze zorgende, liefdevolle God straalde Riet uit.
Altijd zorgend en bezorgd om Daniëlle en Ronald, altijd betrokken bij hen en bij de
mensen in haar omgeving. We hopen en bidden voor Daniëlle en Ronald dat zij deze
liefde van onze Bron mogen ervaren en dat die hen kracht mag geven om zonder
hen geliefde Riet verder te gaan.
Loes Hössen
Wij gedenken Klazina Moerman-Mostert (67 jaar, overleden op 3 december,
Lissabonweg 259). Na een periode van onzekerheid en een slopende
ziekenhuisopname werd begin november duidelijk dat Ineke een zeldzame, zeer
agressieve vorm van kanker had en dat er ‘in weken’ moest worden gedacht. Een
grote slag voor Ineke zelf, haar gezin en iedereen om hen heen. Er was veel verdriet
en verslagenheid, maar het werden ook waardevolle weken waarin in alle rust en
openheid alles besproken kon worden, waarin er zeer liefdevolle zorg was, waarin er
nog altijd alle ruimte was voor dankbaarheid. Ineke was een dankbaar mens en alles
draaide om liefde. Liefde voor haar man Aad, voor de zoons en hun partners, de

kleinkinderen en familie. Ze had heel veel steun aan veel mensen en putte kracht uit
haar geloof. Ze bleef rustig, aanvaardde het onvermijdelijke, zonder klacht of
opstandigheid.
Ze was en bleef een liefdevol mens. Opgegroeid in een warm nest, creëerde ze met
Aad opnieuw een warm nest. Zij vulden en voelden elkaar aan en de kinderen kende
een fijne jeugd. Trots was ze op hen en op de kleinkinderen. Als moeder en oma was
ze stimulerend, maar hun geluk stond altijd voorop. Iedereen was goed zoals hij of zij
was. Ze was behulpzaam, zeer creatief en een doorzetter. Ze hield van lezen en
werkte lange tijd bij Pontier. Ze was gedreven en sloeg zich dapper door alles heen,
haar lichaam raakte uitgeput. In vertrouwen heeft ze het leven losgelaten. Op 10
december was het afscheid in crematorium Beukenhof. We denken aan wie haar zo
lief waren. Dat zij in deze tijd van besef dat doordringt, van ongeloof en gemis de
kracht zullen ervaren om steeds weer op te staan en dat zij getroost worden door de
liefde van elkaar, van God en van mensen.
Petra Nijboer
In Memoriam
Op 8 november overleed Jan den Draak op de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde met
zijn vrouw Roos aan de Holysingel 418. De dankdienst voor zijn leven was 14
november in de aula van begraafplaats Holy.
‘Door God gekend, door Hem bemind, bij Hem geborgen’ stond op zijn rouwkaart.
Die woorden typeren hoe hij in het leven stond. Hij ervoer dat God altijd met hem
meetrok door het leven. Op mooie momenten, maar ook als het moeilijk was. Dat
vertrouwen gunde hij anderen van harte. Dat was ook te merken in de manier waarop
hij belangstelling voor anderen toonde en zich graag voor anderen inzette.
Het is een voorrecht Jan den Draak te hebben mogen ontmoeten. Daarom zullen we
hem missen. Dat geldt vooral voor Roos, hun kinderen en kleinkinderen.
Onder zijn naam op de rouwkaart wilde hij dat er ‘kind van God’ zou staan. We
mogen weten dat God zo van ons houdt en dat wij daarom van onszelf en anderen
kunnen houden. Dat vertrouwen kleurde zijn leven en zijn sterven.
Gideon van Dam
Foto expositie Werkende Handen, In kerkcentrum Holy in Vlaardingen
Vanaf maandag 17 december tot 28 januari 2019 exposeren de cursisten van SES
fotografie de serie met het thema “Werkende Handen”.
Een serie van ruim zestig foto’s van handen van verschillende mensen die
uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. De foto’s geven een fascinerend beeld
van werkende handen, spelende handen en de emoties die handen kunnen
overbrengen. De expositie sluit aan bij de Kerstgedachten: handen die dragen, die
verzorgen, die troosten, die werken.
Over de expositie
De expositie is samengesteld uit werk van deelnemers aan fotografiecursussen van
Marja Bodt.
Deelnemers aan de cursus Creatieve Fotografie in Ouddorp, Rotterdam en
Amsterdam dragen bij aan deze expositie. Een van de opdrachten in de cursus is om
een fotoserie over een onderwerp te maken en gezamenlijk een expositie samen te
stellen. Niet alleen breiden de deelnemers hiermee hun kennis van de fotografie uit,
maar leren ze ook samen te werken om een gezamenlijke presentatie in een
expositie te realiseren.

De cursus Creatieve Fotografie is gericht op amateurfotografen die hun kennis en
eigen stijl van de fotografie op een hoger plan willen brengen.
Marja Bodt verzorgt meerdere cursussen op locaties in Ouddorp, Rotterdam en in
Amsterdam. Voor meer informatie; tel 0618 266 309
en op de websites; www.ses-cursus.com en www.volksuniversiteitrotterdam.nl.
We nodigen u graag uit om deze foto’s tijdens de openingstijden van de kerk te
bewonderen. Het Kerkcentrum is geopend op maandag en woensdag van 9.00 12.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur en op donderdag van 9.00 - 12.00 uur.
U bent van harte welkom.
Commissie Kunst in de kerk,
Nelleke van der Luit

