
KOPIJ ONDERWEG – 4 februari 2019 – Wijkberichten Holy 
 
Komende zondag, 10 februari, zal Ds. David Schiethart weer bij ons voorgaan. Ook 
zal de Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor meewerken. Aanvang van de dienst is 
10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Mw. Mieke Zoutendijk de dienst verzorgen. Aanvang 
is 10:15 uur. In Drieën-Huysen Noord tenslotte, begint de viering om 10:00 uur en zal 
worden geleid door Mw. Ds. Gerda van den Berg. Ik wil u alvast goede vieringen 
toewensen. 
 
Koororgel in het Kerkcentrum 
Afgelopen zondag konden we voor het eerst de klanken horen van het koororgel dat 
sinds kort in de kerkzaal staat. Het heeft een mooie, bescheiden klank en is 
afkomstig van de Kerk van de Nazarener te Haarlem. We konden dit orgel ‘om niet’ 
overnemen. Door vrijwilligers is de klus geklaard. 
Volgende week zal de nieuwe aanwinst klinken samen met de Vredescantorij. 
André Betsema 
 
Afgelopen vrijdagavond hebben de jongeren van Ambacht-Oost en 11+ Holy weer 
meegedaan aan de jaarlijkse Sirkelslag-competitie, waar zo'n kleine 500 jeugdkerken 
in Nederland op hadden ingeschreven. Het thema dit jaar was "Een nieuw begin", 
waarbij het verhaal van Jozef en zijn broers centraal stond. 
Er is weer fanatiek gestreden: van het versieren van een mantel voor Jozef tot het 
raden van de verschillen in een stilleven.  
Ook kregen we een aantal lastige vragen over Jozef voorgeschoteld, waarbij het was 
toegestaan om bij één vraag de helplijn te gebruiken. En dat deden we in de vorm 
van een telefoontje naar dominee Guus Fröberg, die gelukkig thuis was en ons het 
verlossende antwoord kon geven. Al met al weer een hele gezellige avond met als 
beloning een gedeelde zesde plaats in de landelijke rangschikking. Een fantastisch 
resultaat! Dank aan Astrid Roozendaal voor de organisatie! 
Peter Schlebaum 
 
Wij gedenken Cornelia van Ree-van Dijk ( 82 jaar, Graaf Walramlaan 126, 
overleden op 24 januari). Geboren in De Lier, kwam ze met haar ouders naar 
Vlaardingen. Meer dan 60 jaar kende ze een liefdevol en harmonieus huwelijk met 
Maarten, met wie ze een aantal jaar kruidenierszaak had. Corrie was een betrokken, 
liefdevolle moeder en oma, sociaal en attent naar de vele mensen die ze kende. Ze 
was bescheiden, soms onzeker, altijd positief, sprak nooit kwaad van mensen en zag 
in elk mens het goede. Ze had een groot vertrouwen, gaf de drie dochters eerlijkheid 
en behulpzaamheid mee en zij konden bij haar terecht voor wijze raad. Op 
achterkleinzoon Kai was ze stapelgek. Ze zong graag, zat op Progeza en op de 
Vredescantorij. 
De laatste periode waren er veel zorgen om haar gezondheid. Ze wist dat ze niet 
meer beter zou worden en leek daar in te berusten. Het achterlaten van wie haar lief 
was, dat viel haar wél zwaar. In alle rust is ze gegaan, in het vertrouwen dat ze nu 
geborgen is in Gods liefde. 
Woensdag 30 januari namen we afscheid van haar in Kerkcentrum Holy waar haar 
geliefde Vredescantorij zong. Daarna is ze in besloten kring begraven op Holy. Wij 
denken aan Maarten, de kinderen en kleinkinderen die heel verdrietig zijn om het 
gemis, maar vrede hebben omdat het echt niet meer ging. Dat zij zich gedragen 



mogen weten door Licht en Liefde en de vele liefdevolle herinneringen met zich mee 
mogen dragen. 
Petra Nijboer 
 


