
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 11 MAART 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Aanstaande zondag, 17 maart, zal Mw. Ds. L. Lafeber uit Zoetermeer bij ons in het 
Kerkcentrum voorgaan. Tevens zal de Vredescantorij haar medewerking verlenen. 
Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Mw. Hermans de viering verzorgen. 
Aanvang 10:15 uur. We mogen elkaar alvast goede vieringen toewensen. 
 
Huispaaskaarsen 
Deze zondag is de laatste mogelijkheid om uw Huispaaskaars te bestellen. De 
intekenlijst ligt klaar voor u. De kaarsen worden dan de week voor Pasen geleverd. 
André Betsema 
 
Op weg naar Pasen 
In deze 40 dagen tijd zijn er avondgebeden. Een moment van stilte en bezinning. 
Op donderdag 14 maart is er een avondgebed in de Pax Christi kerk van 19.00 – 
19.30 uur. Fijn als u er bij kunt zijn. Namens Pax Christi en Kerkcentrum Holy 
Ria Witvoet  
 
Vanuit de wijkkerkenraad 
Maandag 4 maart kwam de wijkkerkenraad bijeen. Een korte samenvatting van de 
besproken onderwerpen: 
 
Stand  van zaken vacatureperiode 
De heer De Koster rond zijn gesprekken met gemeenteleden deze maand af . Wij 
verwachten zijn rapportage in april, waarna we de nodige eerste stappen kunnen 
gaan zetten om de vacature van wijkpredikant te vervullen. Helaas heeft de bijstand 
in het pastoraat wat ‘averij’ opgelopen door een schouderbreuk van Marja Griffioen. 
Herstel duurt een paar weken, waarna zij met haar werk zal beginnen. We zijn blij dat 
nog steeds iedere week een ‘boeiende’ voorganger bereid wordt gevonden voor te 
gaan in onze vieringen. 
 
Pastoraat 
‘We zien niks van de kerk’ is een niet vaak, maar toch gehoorde klacht. We hebben 
met elkaar in het verleden een netwerk gehad waarin gemeenteleden konden 
aangeven wel of niet regelmatig contact te hebben met ‘contactpersonen’. Dat werd 
vertaald in A en B. Dat krijgen we niet meer in alle gevallen voor elkaar. Jammer, 
maar de realiteit. Daar waar er contactgroepen zijn, houden we die natuurlijk zo lang 
mogelijk. Voor de rest ‘laten we het zoals het is’. We zullen heel concreet, niet 
georganiseerd, moeten omzien naar elkaar. Ieder gemeentelid is ‘de ogen en de 
oren van de kerk’. Laat het weten wanneer contact nodig is. Dat kan bij iedereen die 
bij de kerk betrokken is. Zij weten ongetwijfeld de weg. Maar de eerste stap is; u bent 
zelf de vertegenwoordiger van de kerk! 
 
Het Kerkcentrum 
In ons kerkgebouw wordt regelmatig gewerkt. In alle zalen is nieuwe LED-verlichting 
aangebracht. Ook is het rolluik van de keuken vervangen. De actie voor de wijkkas 
voor o.a. de vernieuwing van de keuken heeft  € 6700,-- opgebracht. Dank voor dit 
mooie bedrag! 
 
Dankbaar 



De kerkenraad is dankbaar voor werk dat door veel leden wordt verricht. We kunnen  
daardoor nog steeds ‘in dit herderloze tijdperk’ spreken van een ‘levende gemeente’. 
Chris Bos, voorzitter wijkkerkenraaad 
 
Bloemengroet 
Iedere zondag ziet U op het liturgisch centrum in de kerk een boeket bloemen staan 
in de kleur van het kerkelijk jaar. Na de dienst worden die als felicitatie of ter 
bemoediging naar een gemeentelid gebracht. De groep die voor deze bloemengroet 
zorgt is inmiddels klein geworden. Vandaar deze oproep. Vind U het leuk om ook een 
keer de bloemengroet te verzorgen? Welke dame of heer voelt zich aangesproken? 
Welkom....... U kunt ons bellen voor inlichtingen. Tiny Madern 010-2485460, Titia 
Strik 010-4741668, Anke de Geus 010-4746948, Coby van der Marel 010-4743914 
of Corrie van Dorp  010-4740266. 
Corrie van Dorp 
 
Wij gedenken Johannes Gijsbertus Breederveld (overleden op 1 maart, 97 jaar, 
Willem de Zwijgerlaan 302). Geboren en opgegroeid in Vlaardingen kende hij een 
fijne jeugd. De oorlog had een grote impact en die ervaring heeft hij zijn leven met 
zich meegedragen. Hij trouwde met Hugorien Drop en ze kregen drie dochters. Hij 
was toegewijd, trouw, dienstbaar en behulpzaam.  Hij kon niet zo goed bij zijn gevoel 
en was daarin gesloten. Hij was geen man van de voorgrond, maar wel een man met 
humor, die zorgzaam was en overal een oplossing voor bedacht. Ook hield hij de 
regie graag in handen. Werken met hout, meubels, het was zijn werk, maar vooral 
zijn lust en zijn leven. Hij was een familiemens en dol op zijn klein- en 
achterkleinkinderen. Ze waren ook allemaal gek op hun altijd belangstellende opa. 
Joop Breederveld was een zeer gelovig mens met een groot vertrouwen. Ook de 
kerk speelde een grote rol;  hij was meelevend gemeentelid, betrokken bij de 
Emmaüskerk en later de Bethelkerk. Ook in de kerk was hij samen met broer Teun 
altijd met zijn handen bezig. Trouw bezocht hij later de diensten in Drieën-huysen. 
Lang was hij vitaal en actief. Tot op het laatst was bij zeer helder van geest en 
opgewekt. De laatste weken waren moeilijk en hij werd opgevangen in het Zonnehuis 
waar hij in alle rust overleed. Op 8 maart was de dankdienst en hebben we hem 
begraven op Holy. We denken aan zijn dierbaren die heel dankbaar zijn, maar hem 
erg zullen missen. Dat zij steun en liefde moge ervaren van God en mensen.  
Petra Nijboer  
 
In Memoriam 
Op woensdag 6 maart 2019 is op 87-jarige leeftijd overleden mevrouw Anke 
Jannigje Hordijk, geboren op 9 april 1931 in Enschede. Zij groeide op in een gezin 
waarvan haar ouders aan het Leger des Heils waren verbonden. Vanuit hun functie 
van korpscommandant waren haar ouders verplicht om ieder jaar een andere 
standplaats te accepteren. Gedurende 20 jaar verhuisde Anke 19 keer.  
Vlaardingen werd haar eerste vaste woonplaats door haar huwelijk met Marius den 
Draak, bij velen later bekend van het Boekhuis Den Draak. Na haar scheiding in 
1986 werd Anke nog vaak als mevr. Den Draak aangesproken. 
Haar geestelijk leven ontwikkelde zich in een positieve mix van enerzijds de 
Hervormde Kerk waar Anke toegetreden was en van anderzijds een ambivalente 
houding tegenover het Leger des Heils. Zij haalde de positieve aspecten eruit en 
droeg dat ook uit. In de Wijkgemeente Holy heeft Anke meerdere jaren als 
contactpersoon opgetreden, totdat haar gezondheid het niet meer toe liet. 



Binnen Vaartland, waar zij bijna een jaar heeft gewoond, vertelde zij aan eenieder, 
die het wilde horen, hoe dankbaar zij de Heer was voor de goede conditie die zij 
mocht behouden ondanks haar ernstige ziekte. 
De Dankdienst voor haar leven heeft op donderdag 14 maart 2019 plaatsgevonden 
in de aula van Begraafplaats Hofwijk te Rotterdam.  
Wij gedenken haar met eerbied en leggen een steentje neer met daarop haar naam 
in het geloof dat onze naam en ons leven geborgen zijn bij God. 
 


