
KOPIJ ONDERWEG – 18 FEBRUARI 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Zondag 24 februari zal Mw. Ds. Marieke den Hartog weer bij ons voorgaan. 
Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Mw. Petra Nijboer de viering leiden. Deze 
viering begint om 10:15 uur. U bent van harte welkom! 
 
Bijbelkring Meerpaal 
Op woensdag 27 februari is er weer de maandelijkse bijbelkring in de kapel van de 
Meerpaal. We beginnen om 15.00 uur. We lezen, zingen en bidden en gaan met 
elkaar in gesprek rond een thema. Van harte welkom! 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 
Bedankt 
Hierbij willen wij u heel hartelijk bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben 
gekregen na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder Corrie van Ree-van Dijk. Uw lieve kaarten, telefoontjes, 
bloemen en uw aanwezigheid bij het afscheid waren een grote troost voor ons. Het is 
fijn om te weten hoe geliefd Corrie was. Hoewel het onmogelijk is om iedereen 
persoonlijk te bedanken, willen we wel graag Petra Nijboer, de Cantorij en Piet 
George Klootwijk benoemen voor hun begeleiding van de dankdienst.  
Maarten van Ree en familie 
 
Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de mooie bloemen en de kaarten 
die wij van u mochten ontvangen. Het doet ons heel goed dat u zo met ons mee 
leeft. Hartelijke groeten van 
Jan en Joke Blijleven 
 
Huispaaskaarsen 
Vanaf komende zondag ligt de intekenlijst voor de huispaaskaarsen weer klaar. U 
kunt weer kiezen uit verschillende soorten en maten. Geef uiterlijk 17 maart uw 
bestelling door. Dan zijn ze op tijd beschikbaar. 
André Betsema 
 
Wij gedenken Leendert Bakelaar (86 jaar. Dillenburgsingel 216, overleden op 8 
februari). Geboren en opgegroeid in Den Bommel op Goeree-Overflakkee, ontmoette 
hij daar al jong zijn vrouw, ze trouwden in 1957 en kregen twee kinderen. Na zijn 
jaren bij de Marechaussee kwam hij naar de politie in Vlaardingen. Hij was 
onvoorwaardelijk zorgzaam als man en als vader. Een rots in de branding, eerlijk, 
oprecht en rechtvaardig. Een zeer trotse en betrokken opa was hij ook. Het was een 
man die graag de regie in eigen hand hield, die zekerheid belangrijk vond en veel 
liefde en respect had voor mens en natuur. Hij hield van zingen, zong 40 jaar bij het 
Holykoor en genoot van het leven en liefhebberijen, waaronder reizen. Hij was 
longpatiënt en werd twee keer getroffen door een herseninfarct. Zijn laatste periode 
kenmerkte zich door ziekenhuisopnames, ernstige luchtweg problemen en steeds 
weer inleveren aan conditie. Zijn lichaam raakte op, hij was er aan toe om te sterven. 
Zijn geloof was altijd een leidraad in zijn leven en een grote steun. Na een liefdevol 
en waardevol afscheid is hij in rust overleden. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij u thuis... citeerde hij op zijn sterfbed.  
Op 15 februari namen we afscheid van hem in de aula van begraafplaats Holy. We 
denken aan zijn vrouw, de kinderen, kleinkinderen en zijn achterkleindochter die hem 



heel erg zullen missen. Dat zij kracht mogen putten uit liefdevol meeleven van 
mensen, de liefde die hij hen gegeven heeft, de liefde voor elkaar en de Liefde van 
de Eeuwige. 
Petra Nijboer 


