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Aanstaande zondag, 2 juni, zal Ds. Hans Blom uit Almere bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum. Aanvang 10:00 uur. Om 10:15 uur begint een viering in De Brasserie 
van Het Zonnehuis. Daar zal Ds. Jan de Geus de viering leiden. In Drieën-Huysen 
Zuid zal Dhr. Jan Zegwaard voorgaan in een viering die wordt gehouden in De 
Brasserie. Deze viering begint om 10:00 uur. Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Oud Papier Actie: 
Wist u, dat op zaterdag 1 juni de containers weer op de stoep staan voor het KCH? 
Dat u tussen 9.00 – 11.30 uur uw oud papier (zonder plastic) en karton (het liefst 
gescheiden) bij ons kan inleveren? U ons daar een groot plezier mee doet? 
Dat de papierprijs nog steeds laag is en u dus daarom gerust het oud papier van 
uw buren, familie of vrienden mee mag brengen? Of vraag uw buren of kennissen   
om ons met vele kilo’s te steunen, om zo een goede opbrengst te realiseren!! 
Opbrengst: April: 5.540 Kg - € 171,74.  
Allen hartelijk dank en tot zaterdag namens de OPA’s, 
Harm, Henk, Jan en Ruud 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy 
Woensdag 5 juni a.s. wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in het 
Kerkcentrum Holy. Komt u ook ?? Op deze middag hebben wij een korte viering met 
als thema "Op weg naar Pinksteren". Muzikale begeleiding wordt door Piet George 
Klootwijk verzorgd. Tijdens het tweede deel van de middag, na nog een kopje koffie 
of thee, kunnen er weer spelletjes gedaan worden. Houdt u niet van spelletjes, dan is 
er altijd wel iemand waar u een praatje mee kan maken.  
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog 
nooit geweest bent, u bent van harte welkom en u kunt een vriend of vriendin of uw 
buren meenemen. Tot ziens op woensdag 5 juni a.s. Als u vervoer nodig hebt, bel 
dan even met Marijke Judels, tel. 4750716. Voor informatie kunt u bellen met: Rinske 
Schlebaum, tel. 4741164 of Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022 
 
Aankondiging Pinksterdienst in de Grote Kerk 
Zondag 9 juni is iedereen van harte welkom in de Grote Kerk om Pinksteren te 
vieren. Pinksteren: het feest van de Geest! Thema van de dienst: ‘Is de hemel ver?’  
Een vraag die we hopen te beantwoorden in de dienst. We zoeken allemaal iets van 
een hemel, een plaats, een tijd waar het goed is, waar vrede en recht is, waar je tot 
jezelf kunt komen, waar je je met de ander verbonden weet, waar je kunt delen, kunt 
vieren met elkaar. Is dat niet waar het met Pinksteren over gaat? Dat daarom de 
Geest is uitgestort? Om de hemel op aarde met elkaar te vinden en om daaraan mee 
te werken? We gaan op zoek. Voorgangers zijn Juliette Pol en ds. Guus Fröberg. 
Muzikale medewerking is er van de speciaal voor deze dienst geformeerde PKN 
Pinksterenband o.l.v. Jan de Hek en van organist Aad Zoutendijk. 
Kinderen, jongeren: van harte welkom!! Er is een crèche. 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te 
drinken. Zondag 9 juni, 10.00 uur, Grote Kerk, Vlaardingen. 
 
In Memoriam 



Op 18 mei is Jacoba Koopman – van Driel overleden in de leeftijd van 89 jaar. Zij 
woonde de laatste jaren aan de Baarnhoeve 45. Vele jaren woonde zij samen met 
haar man, Piet Koopman op de Bonnweg. Piet Koopman overleed in 2014. 
Het leven van Cobi Koopman is duidelijk getekend door de 2e Wereldoorlog. Haar 
enige broer werd tijdens de oorlog opgepakt. Jaren na de oorlog kreeg het gezin Van 
Driel te horen dat hun zoon en broer omgekomen was in Oost-Europa en dat hij op 
Ereveld Loenen herbegraven zou worden. Dit graf werd een belangrijke 
gedenkplaats voor mevr. Koopman.  
Cobi van Driel had na de oorlog een spoedopleiding gevolgd voor onderwijzeres. Zij 
kreeg een aanstelling in ’s Gravendeel alwaar zij ook de gevolgen van de 
Watersnoodramp in 1953 meemaakte. Later werd zij juf aan de Nic. Beetsschool hier 
in Vlaardingen. Hier in Vlaardingen leerde ze via het koor Piet Koopman kennen. 
Eind 1971 zijn ze getrouwd. Piet Koopman had uit een eerder huwelijk een dochter, 
Christl. Voor Christl mocht Cobi Koopman een 2e moeder worden. Tijdens de 
dankdienst voor het leven van tante Cobi, heeft Christl hier liefdevol over verteld.  
Ook William en Elise, de kinderen van Christl en Johan, vertelden over hun oma. Dat 
mevr. Koopman oma werd genoemd door de kinderen en achterkleinkinderen was 
voor haar van grote betekenis. 
Mevr. Koopman was een eenvoudige, bescheiden vrouw, een gelovige vrouw voor 
wie de kerkgang, het horen bij de kerkelijke gemeente heel belangrijk was. Toen de 
kerkgang en het bezoeken van de soosmiddagen niet meer ging was zij oprecht 
verdrietig hierover.  
Tijdens de dankdienst voor haar leven op vrijdag 24 mei hebben we psalm 23 
gelezen, erover nagedacht en gezongen. Deze psalm heel haar leven met haar 
meegegaan. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Vanuit deze overtuiging en 
het vertrouwen dat God altijd haar nabij was, leefde Cobi Koopman – van Driel en 
toen zij wist dat ze zou gaan sterven was het voor haar duidelijk: Ik keer terug in het 
huis van de Heer, tot in lengte van dagen. 
Wij gedenken Christl en Johan, de kinderen en kleinkinderen in onze gebeden.  
Rinske Schlebaum 
 


