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Komende zondag, 7 april, zal in het Kerkcentrum Mw. Ds. Marieke den Hartog 
voorgaan in de viering. Aanvang 10:00 uur. In de Brasserie van Het Zonnehuis begint 
om 10:15 uur een viering waarin Ds. Peterjan van der Wal zal voorgaan. In Drieën-
Huysen Zuid zal om 10:00 uur een viering worden gehouden in De Brasserie en zal 
worden geleid door Mw. Ank Hermans. U bent van harte welkom om één van deze 
vieringen met ons mee te maken. 
André Betsema 
 
Vastenactie: Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda 
De opbrengst van de busjes was afgelopen zondag € 237,20. Samen is dat dus al € 
1122,00! We zijn dus goed op weg naar Pasen! 
Volgens de Vastenkalender kunnen we met zijn allen vanaf zondag geld sparen door 
minder afval te veroorzaken. Iedere dag geen overbodig verpakte producten kopen 
levert  € 3 op.  
Rwanda 25 jaar na de genocide 
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde 25 jaar geleden de genocide in 
Rwanda. Maar ze verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God 
wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. 
Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk 
veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan 
hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen 
en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, 
worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.  
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 
Bestel gratis het boek Mensen van hoop. Christenen in Rwanda via 
www.kerkinactie.nl/mensenvanhoop . 
Pieter Wapenaar 
 
Op weg naar Pasen. 
Een nieuw begin 
Op donderdag 11 april is er een avondgebed van 19.00 – 19.30 uur in de Pax Christi.  
Een moment van stilte, van inkeer. Een moment om na te denken dat wat ons bezig 
houdt. We hopen dat u er ook donderdag bij kunt zijn. 
Namens Pax Christi en kerkcentrum Holy, 
Ria Witvoet 
 
Koffieochtend 
Afgelopen vrijdag was er weer de maandelijkse koffie ochtend in het Kerkcentrum 
Holy. Het was een gezellige ochtend met veel mensen die onder het genot van een 
kopje koffie of thee met elkaar praten en aandacht hadden voor elkaar. Het was weer 
een gezellig samenzijn. Op zoek naar gezelligheid, naar contact? Wil je even de deur 
uit, even iets anders? Loop dan eens binnen op onze volgende koffie ochtend op 26 
april. Het is ontmoeten zonder moeten. 
Tineke v.d. Hoek 
 
Oud Papier Actie: 
Zaterdag 6 april staan de containers voor uw oud papier (zonder plastic) en  



karton (het liefst gescheiden) weer op de stoep van het KCH. Het inleveren kan 
tussen 9.00 – 11.30 uur. Neem gerust het oud papier van uw buren, familie of 
vrienden mee of laat het ze zelf brengen. Zo vullen zij en u onze Wijkkas, waar vanuit 
wij weer goede doelen mee kunnen steunen. Vele kilo’s geeft veel voldoening en een 
goede opbrengst. 
Opbrengsten: De eerste gewichten en bedragen voor de Wijkkas zijn bekend. 
December: 4.520 Kg - € 192,10 // Januari: 6.100 Kg - € 259,25. 
Februari: 4.380 Kg - € 142,35. Helaas is de prijs wat gezakt, zoals u ziet. 
Allen hartelijk dank en tot zaterdag namens de OPA’s 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
In Memoriam 
Dinsdag 26 maart 2019 is op 102-jarige leeftijd overleden mevr. Susanna Johanna 
Quak – Droppert. Mevr. Quak woonde in zorgcentrum Uitzicht. Zij is geboren in 
Maassluis als jongste kind in het gezin van Leendert Droppert en Catharina 
Wilhelmina Noltee. In 1930 verhuisde het gezin Droppert naar Vlaardingen. In 
Vlaardingen leerde zij Jacob Quak kennen, werkzaam als tuinder en in de bouw, en 
zij trouwden in 1938. Er werden 6 kinderen geboren, Aad, Leen, Dirk, Fred, Sjaak en 
Tineke. Mevr. Quak was een mooie, trotste vrouw, een vrouw die zei wat ze dacht, 
een zeer gelovige vrouw die leefde naar de regels van de bijbel. Mevr. Quak was een 
zorgzame vrouw, toen haar moeder door dementie afhankelijk werd van zorg nam ze 
de beslissing haar ouders op te nemen in haar gezin. Haar moeder overleed al na 
een jaar maar vader Droppert bleef tot aan zijn sterven in 1970 bij het gezin in huis. 
In haar drukke gezin was mevr. Quak de motor. Een moeder en oma waar je een 
beroep op kon doen. Het gezin was belangrijk voor haar en als kind kreeg je altijd 
aandacht. In 2003, na een huwelijk van bijna 65 jaar overleed Jacob Quak. Doordat 
zijn gezondheid achteruit ging waren meneer en mevrouw Quak in het zorgcentrum 
Uitzicht gaan wonen. Mevr. Quak had graag mensen om zich heen, had 
belangstelling voor de kerk en haar gemeente, maar had moeite om mee te gaan met 
de kerkelijke ontwikkelingen van deze tijd. Dankbaar voor haar leven was mevr. 
Quak, vooral ook omdat zij altijd helder van geest heeft mogen blijven.  
Op 29 maart 2019 heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in de aula van 
begraafplaats Holy, hebben we geluisterd naar liederen die mevr. Quak dierbaar 
waren en stil gestaan bij de woorden uit Psalm 39: “En nu, wat verwacht ik Here? 
Mijn hoop, die is op U!”. Dat de goede herinneringen aan moeder en oma troost 
mogen geven aan haar kinderen, 13 klein- en 16 achterkleinkinderen. Haar naam 
staat geschreven op een witte steen, haar naam gekend bij God.  
Rinske Schlebaum 


