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Dit is het eerste wijkbericht in het nieuwe jaar. Ik wil u allen, namens de 
kerkenraad, van harte een goed, gezond en zinvol 2019 toewensen.  
 
Aanstaande zondag zal Ds. Hans Blom uit Almere bij ons voorgaan. Inmiddels is hij 
voor de meesten van ons geen onbekende meer. De viering begint, zoals gebruikelijk 
om 10:00 uur. In Het Zonnehuis is Ds. Leendert Smit de voorganger. Deze 
oecumenische dienst zal beginnen om 10:15 uur. U bent van harte welkom bij beide 
vieringen en ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Vrede en alle goeds… 
Dat wens ik u en jou allemaal voor 2019, mede namens Frank. Het is toch altijd weer 
een moment, een jaar afsluiten en aan een nieuw jaar beginnen. Tegelijkertijd gaat 
het leven gewoon door en zelfs in de Oud- en Nieuwjaarsnacht gingen er al heel veel 
dingen mis met ‘vreugdevuren’, vuurwerk en incidenten waarbij hulpverleners het 
slachtoffer werden. Ook was er een aantal Vlaardingers die niet meer in hun eigen 
huis terecht konden. Hen wensen we toe dat ze van de schrik mogen bekomen en 
dat ze zo snel als lukt weer naar hun huizen terug kunnen keren. We weten nooit wat 
een nieuw jaar brengt en de cliché’s vliegen ons vaak om de oren, maar ik herhaal 
de kop van dit stukje , want ik meen het wel: Ik wens u vrede en alle goeds! 
Petra Nijboer  
 
Bedankt! 
Zittend voorin tijdens de erediensten is de aanwezigheid van de gemeente achter mij 
bijna voelbaar. Pas echt werd dit als ruggesteun letterlijk tastbaar door het fraaie 
boeket bloemen, dat ik van u allen ontving. Een bemoediging na mijn hartoperatie, 
die haar doel zeker zal bereiken. De hoeveelheid namen op de begeleidende mooie 
kaart overtrof ruimschoots het aantal personen, dat een Londens bushokje kan 
bevatten. Om even stil van te worden. Heel veel en hartelijke dank mede namens 
mijn vrouw Ulla. 
Jasper Engel 
 
In memoriam Cornelia Zwaantje Dijkshoorn – Hinrichs 
Op 12 december 2018 is, in de leeftijd van 89 jaar, Cornelia Zwaantje Dijkshoorn – 
Hinrichs overleden. Corrie Dijkshoorn woonde Albertine Agneslaan 48. Na haar 
huwelijk met Willem Dijkshoorn kwam Corrie Dijkshoorn naar Vlaardingen, werden 
hun 2 kinderen Gerda en Martin geboren. Een traditioneel gezin: vader werkte bij 
Unilever, moeder zorgde thuis. Ze waren kerkelijk actief meelevend. Grote klap was 
toen zoon Martin overleed, maar met elkaars steun en vertrouwend op God en hun 
geloof konden ze samen verder. 11 jaar geleden bleek dat Corrie Dijkshoorn aan 
nierfalen leed, 11 jaar lang heeft zij zelf d.m.v. buikspoelen op een goede manier 
verder kunnen leven en functioneren. In 2015 overleed haar man Willem. Zelfstandig, 
en gesteld op haar privacy, ging ze verder, gesteund en bijgestaan door haar dochter 
Gerda en haar man Teun. De laatste weken ging de gezondheid van Corrie 
Dijkshoorn achteruit, en op 12 december overleed zij in het ziekenhuis. Tijdens de 
dienst van woord en gebed op woensdag 19 december hebben wij stilgestaan bij de 
woorden uit psalm 139. Corrie Dijkshoorn vertrouwde erop dat God haar kende en 
dat zij in Zijn hand geborgen is. Corrie Dijkshoorn zal gemist worden door Gerda en 



Teun en haar klein- en achterkleinkinderen. Wij bidden om troost en Gods nabijheid 
voor haar geliefden.  
Rinske Schlebaum 
 
Wij gedenken Jacob Huibrecht Spuijbroek (72 jaar, overleden op 14 december, 
Anna van Burenstraat 68).  Hij groeide op als één van zes in een harmonieus 
Vlaardings gezin. Sjaak Spuijbroek was een rustige man. Een man van weinig 
woorden maar met veel humor. Hij was positief, loyaal en had een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het aannemingsbedrijf dat hij overnam van zijn 
vader. Hij was een harde werker die het goed had met zijn vrouw Jos. Hij was een 
goede, lieve vader en gek op zijn kleinkinderen. Een familiemens die van 
gezelligheid hield. Hij had een sterke persoonlijkheid. Hij was rots in de branding die 
altijd optimistisch was. Ook toen hij een aantal keer ernstige problemen kreeg met 
zijn gezondheid. Hij kwam er bovenop. Dit keer was hij ziek en zou hij niet meer beter 
worden. Toch is hij plotseling overleden.Op 20 december namen we afscheid in de 
aula van begraafplaats Holy. We denken aan zijn vrouw Jos, de kinderen en 
kleinkinderen. Dat zij de kracht zullen krijgen om met deze grote leegte om te gaan. 
Dat zij mogen ervaren dat God en mensen hen daarin nabij zullen zijn. 
Petra Nijboer  
 
In memoriam Wolter van de Wetering 
Op 21 december is, in de leeftijd van 86 jaar, Wolter van de Wetering overleden. 
Wout van de Wetering, zo was zijn roepnaam, woonde Sperwerlaan 347. Wout van 
de Wetering werd geboren in Kampen en groeide ook daar op. In de jaren 50 kwam 
hij door zijn werk in Rotterdam terecht. In 1956 trouwde hij met Henny Post en na 
hun huwelijk bleef zijn vrouw nog een paar jaar in Kampen wonen en reisde Wout 
van de Weteringen in de weekenden heen en weer. In 1959 verhuisde het gezin van 
de Wetering, inmiddels waren Wolter en Herma geboren, naar Rotterdam en later 
naar Vlaardingen. Er werden nog 2 kinderen geboren: Jacqueline en Erica. Wout van 
de Wetering was geen prater, kon ook niet gemakkelijk zijn gevoelens laten blijken, 
was altijd aan het werk; op de tuin, voor de kerk, klusjes doen en ging naar het 
mannenkoor Orpheus. Een paar jaar gelden werd Wout van de Wetering afhankelijk 
van zorg. Eerst van zijn vrouw Henny, later dagopvang en in maart 2018 moest hij 
definitief opgenomen worden in het Zonnehuis. Dat viel hem en zijn vrouw zwaar. Op 
21 december is hij daar toch nog vrij onverwacht overleden. Op 28 december, de dag 
waarop hij zijn 87ste verjaardag zou vieren is er een dankdienst gehouden in de aula 
van crematorium Beukenhof. Tijdens deze dienst stonden de woorden van de 
trouwtekst van Wout en Henny centraal. Efeziërs 50:8 “Want gij waart vroeger 
duisternis maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts”. Deze 
woorden zijn altijd met Wout en Henny meegegaan en hen tot steun geweest op 
mooie en moeilijke momenten in hun leven, en zijn er ook dierbare liederen 
gezongen. Wout van de Wetering zal gemist worden als lieve man, zorgzame vader 
en trotse opa van zijn klein- en achterkleinkinderen. Wij bidden om troost en Gods 
nabijheid voor Henny van de Wetering, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
Rinske Schlebaum 
 


