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Aanstaande zondag, het einde van de week van gebed voor de eenheid van de 
christenen, vieren we samen met onze katholieke buren van de Pax Christi. In deze 
oecumenische dienst zal Ds. Jan de Geus voorgaan en vieren we met elkaar een 
Agapè-maaltijd. Medewerking wordt verleend door het koor Impuls. Let op: De 
aanvangstijd van deze dienst is 10:30 uur! 
In Het Zonnehuis zal Mw. Mieke Zoutendijk voorgaan. Aanvang van die viering is om 
10:15 uur. Weet u van harte welkom! 
André Betsema 
 
Kanazondag 
Wat was het een feestje om Jun bij ons te hebben afgelopen zondag! Vrolijkheid en 
verstilling wisselden elkaar af. Psalm 23 zo prachtig verbeeld door Josee van der 
Kooij, de portretten van drie jubilerende paren, opgenomen en gemonteerd door 
Bram van der Borden met daarin humor en wijze ‘lessen’. Het was goed om als 
gemeente te vieren en te delen. ‘Een dienst met een lach en een traan’, zei iemand 
die dagelijks het gemis ervaart van de eigen partner. Ondanks de dubbele gevoelens 
(die meer mensen begrijpelijker wijze hadden)  wilde ze tóch blij zijn met degenen die 
in dankbaarheid in 2018 een huwelijksjubileum vierden. Mooi dat er zoveel mensen 
waren en dat er zoveel positieve reacties waren! We zongen Ongestraft mag liefde 
bloeien, om een week later alsnog ook in Holy gehoor te geven aan de oproep op de 
sociale media dit lied te zingen. Soms moeten de dingen gaan zoals ze gaan, want 
wat het paste het goed! Niet als protestlied, maar als lied om te vieren dat liefde er 
voor iederéén is en dat je elkaar in liefde aanvaardt, want God heeft 
onvoorwaardelijk lief. 
Vrolijke boeketjes mochten mee naar huis met de stellen die vanwege hun jubileum 
waren uitgenodigd. Al met al iets om op terug te kijken, zo hoorde ik van anderen en 
zo voelde ik het zelf ook. Niet alleen de viering zelf, ook de voorbereiding met alle 
mee -werkenden en mee- denkenden heb ik als heel fijn ervaren. Daarom een 
gemeend dankjewel voor iedereen die zijn/haar steentje bijdroeg! 
Petra Nijboer  
 
Bedankt! 
Lieve mensen, Hartelijk dank voor al uw meeleven voor en na mijn nieroperatie. Het 
gaat gelukkig goed en ik voel me gedragen door de liefde van God en mensen. Met 
hartelijke groet, 
Dora Herlaar.  
 
In memoriam 
Op 12 januari 2019 is overleden mevrouw Albertine Sophia ter Haar Romeny-Meijer 
in de leeftijd van 94 jaar. Tine woonde in Hoylede, aan de Churchillweg hier in 
Vlaardingen. Op 18 januari hebben we in de aula van begraafplaats Holy afscheid 
van haar genomen met de woorden van Psalm 23: “De Heer is mijn Herder, het 
ontbreekt mij aan niets”. Gastvrij was zij voor de mensen in haar omgeving. De 
jongen van de apotheek of noem maar op wie er bij haar binnen kwam, iets lekkers 
moest er of gegeten of meegenomen worden. Lekker eten en snoepen is altijd een 
groot onderdeel van het leven van Tine geweest. Tine heeft veel meegemaakt in 
haar leven en naar de kerk ging zij niet. Maar deze tekst ging haar leven lang met 
haar mee. Tine was een gelovige vrouw en vanuit dit geloof leefde zij. Wekelijks de 



kerkdiensten volgen op de televisie en iedere avond ruim de tijd nemen om in gebed 
te gaan. Dat was wat Tine op de been hield, een vrouw klein van stuk maar groot in 
haar zijn. Voor haar kinderen en kleinkinderen was zij er. De Heer was haar Herder, 
gaf haar kracht om in moeilijke tijden door te gaan, gaf troost en vertrouwen. Tine 
vertrouwde op de mooie toekomst die in De Bijbel beloofd is. In het Boek Openbaring 
staat geschreven over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er staat ook dat 
Gods woonplaats is onder de mensen, dat Hij bij hen zal wonen. Tine heeft een 
stukje van Gods Koninkrijk laten zien door de Liefde van God uit te stralen aan de 
mensen om haar heen. We hopen en bidden dat Tine haar kinderen, Jessica, 
Monica, Inge en Bert, hun partners, de klein- en achterkleinkinderen deze Liefde van 
de Bron mogen blijven ervaren en doorgeven. 
Loes Hössen 


