
KOPIJ ONDERWEG – 29 APRIL 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Vorige week met Pasen was het tijd voor de start van een tuintje voor de kerk. Een 
nieuw begin, nieuw leven. De kinderen van de kindernevendienst, hebben plantjes 
gepland en zaad uitgestrooid. De plantjes staan er vrolijk bij. Nu even afwachten wat 
er uit het zaad komt groeien. 
 
Komende zondag zal is Ds. Gerrit van Dijk uit Maassluis bij ons voorgaan in het 

Kerkcentrum. Aanvang 10:00 uur. In de Brasserie van Het Zonnehuis is Mw. Jacoline 

Immerzeel de voorganger. Aanvang van die dienst is 10:15 uur. In de Brasserie van  

Drieën-Huysen Zuid zal Mw. Ds. Gerda van den Berg voorgaan. Aanvang 10:00 uur. 

Ik mag u alvast goede vieringen toewensen. 

André Betsema 

 

Vastenactie: Een nieuw begin! 

We kunnen terugkijken op een goed 40-dagentijd, waarin we hebben kunnen 

kennismaken met de vele hoopgevende initiatieven in binnen- en buitenland. 

De opbrengst van de busjes was de laatste keer € 231,00. Bij elkaar is er dan € 

1.834,55 opgehaald deze Vastenactie. Een prachtig resultaat. Hartelijk dank 

daarvoor. 

Pieter Wapenaar 

 

Ontmoetingsmiddag 70+ 

Woensdagmiddag 8 mei is er weer een bijeenkomst van 70 plussers in het 

Kerkcentrum Holy. We bespreken dan met elkaar de nieuwe ‘Open Deur’. Het 

onderwerp deze keer is “Taboe”. We zingen ook met elkaar en dat alles onder het 

genot van een kopje koffie of thee. We beginnen om 15.00 uur. U bent van harte 

welkom in het Kerkcentrum 

Jan Zegwaard 
 

Oud Papier Actie 

Zaterdag 4 mei staan wij weer klaar, tussen 9.00 – 11.30 uur, om uw oud papier 

(zonder plastic) en karton (het liefst gescheiden) in ontvangst te nemen. De 

containers staan op de stoep voor het KCH. O ja, 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 prijs is (helaas) gelijk gebleven met vorige maand. 

Maart: 4.460 Kg - € 144,95. 

Allen hartelijk dank en tot zaterdag namens de OPA’s 

Harm, Henk, Jan en Ruud 

 

Lintjesregen. Afgelopen vrijdag kregen Joke en Jaap van Toor door Burgemeester 
Jetten van Vlaardingen beiden een lintje opgespeld. Joke en Jaap zetten zich al vele 
jaren in op diverse terreinen waaronder ook in onze wijkgemeente. Langs deze weg 
wil ik jullie namens de wijkgemeente van harte feliciteren en zijn we dankbaar voor 
het vele werk dat jullie deden en doen. 
André Betsema 



 
Wij gedenken Adriana Kentson-Zonneveld (84 jaar, Drie Maasstede, overleden op 
11 april). Ze kende een veelbewogen leven en was een lief en warm mens, hartelijk 
en spontaan. Ze was altijd maar bezig met zorgen, ze wilde het zo graag voor 
iedereen goed doen, van jongs af aan. Dat zat diep, het was een soort levensthema. 
Gastvrij was ze, actief, ondernemend, opgewekt, maar ook bescheiden en onzeker. 
Haar eerste huwelijk hield geen stand, maar bracht haar twee zoons en een 
harmonieus contact met haar ex-man. Als moeder was ze streng maar liefdevol  en 
ze leerde respect te hebben voor anderen. Ze hield van de natuur, van het strand en 
van dieren. Op de kleinkinderen was ze stapelgek. Daar deed ze alles voor. Ze was 
hecht met de familie, was attent en betrokken. Om haar tweede man Jan kende ze 
veel verdriet en zorgen, net als om zoon Leen. Ze accepteerde de dingen zoals ze 
waren en had daarbij heel veel steun aan haar geloof. God zorgt voor ons, daar 
geloofde ze in. Na het overlijden van Jan was ze ontredderd, maar ze pakte de draad 
weer op. Ze verhuisde, werd zelf ziek en toen… kwam er schemering in haar leven. 
Haar laatste periode kenmerkte zich door onrust en angst, al kende ze ook nog fijne 
momenten. Op 17 april namen we afscheid in het Kerkcentrum, waarna ze is 
begraven op Holy. Dat wie haar moeten missen mogen voelen dat Gods Licht met 
hen mee zal gaan. 
Petra Nijboer  
 
Wij gedenken Jan Cornelis Abrahamse (90 jaar, Willen Frederikstraat 48, 
overleden op 12 april). Hij was 62 jaar getrouwd met zijn vrouw Annie en kende vele 
mooie jaren. Drie dochters en twee kleinkinderen kregen ze samen. Als man, vader 
en opa was hij enorm zorgzaam en hij stond altijd klaar, al kon hij best streng zijn. 
Bescheiden was hij, soms eigengereid. Ondanks dat hij geen grote prater was, 
genoot hij altijd van het samenzijn met zijn dierbaren. Hij werkte bij de DSM, maar 
had veel hobby’s: golf, de natuur, de tuin, fotograferen en genoot van vakanties, of 
deze nou dichtbij huis (Zeeland),  in Zwitserland of bij dochter Anja in Frankrijk 
waren. Ruim 2 jaar geleden werd hij ziek. Begin december kon hij niet langer thuis 
zijn en is hij verhuisd naar Hospice De Margriet. Hoewel erg ziek, bleef hij tot op het 
allerlaatst zeer helder van geest. Zijn vrouw kwam elke dag.  
Hij vertelde dat de woorden van het Onze Vader onzegbaar waardevol voor hem 
waren en hij wilde heel graag dat die woorden zouden klinken bij zijn afscheid. Dat 
afscheid was op 16 april in de aula van crematorium Beukenhof. Verdriet is er bij wie 
van hem hielden en hem nu moeten missen, maar vooral is er dankbaarheid om wie 
hij was en dat hij zo lang bij hen mocht zijn. Dat zij zich gesterkt mogen weten door al 
het goede dat er was en door de liefde van God en van mensen. 
Petra Nijboer 


