
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 20 MEI 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Zondag 26 mei zal Mw. Els de Bijll Nachenius bij ons voorgaan in het Kerkcentrum 
Holy. Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. Peterjan van der Wal de viering 
leiden. Aanvang 10:15 uur in De Brasserie. 
Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, is er geen viering in het Kerkcentrum, 
maar vieren we gezamenlijk in de Brasserie van Het Zonnehuis. Peterjan van der 
Wal is dan de voorganger. Aanvang 10:15 uur. Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Bedankt! 
Namens alle leden van de Vredescantorij hartelijk dank voor het inspirerende 
“Cantate”-bloemstuk en de mooie woorden t.g.v. ons 30-jarig jubileum. Het met 
elkaar smullen van een megagrote taart was een feestelijk einde van een mooie 
viering. 
Thonie Trommel 

 
Koffie-inloop 
Zoals u weet is elke laatste vrijdag van de maand de kerk open voor ontmoeting en 
een kopje koffie of thee. Dat zal dit keer zijn op vrijdag 31 mei van 10.00 – 12.00 uur 
U bent van harte welkom voor een praatje en wat gezelligheid. Ans en Arie Wilschut 
zijn gastvrouw en gastheer. Neem gerust een bekende of uw buurman en/of 
buurvrouw mee. Of misschien de krant om met elkaar van gedachten te wisselen 
over de inhoud ervan. Komt U ook en doet U mee? 
Connie Koole 
 
Walking Diner 
Eén van de pastorale activiteiten die er qua belangstelling uit sprong tijdens de 
gemeentezondag van een tijdje terug, is het organiseren van een zogenaamd 
walking diner. Een aantal mensen heeft zich opgegeven omdat ze dit een leuk idee 
vinden, omdat ze mee willen doen of omdat ze mee willen helpen.  
Op maandag 3 juni om 15.00 uur willen we met een groepje mensen - onder wie 
degenen die zich hebben opgegeven, zij worden of zijn persoonlijk benaderd -  in het 
Kerkcentrum gaan brainstormen over hoe we dat voor dit seizoen nog zouden 
kunnen organiseren. Meedenken? Graag! Laat het dan even weten via: 
gpmnijboer@gmail.com of 010-2499872. 
Bram van der Borden, Marleen van der Vlies, Loes Hössen , Rinske Schlebaum en 
Petra Nijboer 
 
Nationale Oma & Opa Dag 
Op dinsdag 4 juni organiseert het Platform Verbinding Holy een speciaal 
programma hiervoor. Zo is er van 10.00 tot 12.00 uur een verwenochtend in De 
Bijenkorf. Hier kunt u terecht voor een manicure, massage, gezichtsbehandeling, 
make-up, etc. Ook van 10.00 tot 12.00 uur bent u welkom bij VV Zwaluwen. Hier kunt 
u dan schaken, sjoelen kaarten en sporten. Van 12.15 tot 14:00 uur bent u welkom in 
ons Kerkcentrum voor een heerlijke lunch en van 14.00 tot 15.00 uur kunt u met 
elkaar deelnemen aan ‘zingen kan iedereen’ in de Pax Christi. De toegang voor deze 
activiteiten is gratis voor alle oma’s en opa’s en iedereen die dat graag wil zijn. Halen 
en brengen is mogelijk! 
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Opgeven kan bij Wil Baris, via email: w.baris43@gmail.com of telefonisch 010-
4744811 tussen 10 en 12 of tussen 15 en 18 uur. 
Wil Baris 
 
Wij gedenken Johanna van der Kooij-van der Vaart (89 jaar, overleden op 10 mei, 
Willem de Zwijgerlaan 272). Geboren en opgegroeid in Vlaardingen, trouwde ze met 
Joop met wie ze vier kinderen kreeg. Later kwamen de kleinkinderen en ze was 
dankbaar voor de twee achterkleindochters. Ze was als vrouw, moeder en oma zeer 
zorgzaam en bezorgd, liefdevol, betrokken en ontzettend gastvrij. In alle eenvoud en 
bescheidenheid wás ze er altijd. Ze was zeer trouw in vriendschappen en zag graag 
het goede in anderen zonder voorbehoud. Een vrouw met een eigen mening die niet 
op de voorgrond stond. Jaren was ze actief als bestuurslid van de Hervormde 
Vrouwen Groep. Ze had altijd een woordje klaar, maar was niet iemand die alles zei 
wat ze dacht, was eerder wat gesloten. Ze hechtte wel veel waarde aan wat anderen 
van haar vonden. Haar man miste ze erg, maar ze heeft er het beste van gemaakt de 
afgelopen tien jaar en ook zeker nog genoten. Haar geloof en de kerk bleven altijd 
belangrijk voor haar. Ze was traditioneel ingesteld, maar er verschoof toch wel wat in 
haar kijk op dingen. Lange tijd was ze vitaal en actief. Ze was aan het inleveren, 
maar in haar laatste dagen ging het allemaal toch ineens snel. Omringd door liefde 
en in alle rust is ze in het ziekenhuis overleden. Op vrijdag 17 mei was het afscheid 
en de begrafenis op Holy. Dat haar allernaasten zich getroost mogen weten voor de 
gedachte dat haar liefde mee blijft gaan en dat Gods Liefde tijdloos is. 
Petra Nijboer 
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