KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 14 OKTOBER 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag zal Ds. Leendert Smit bij ons voorgaan in het Kerkcentrum.
Leendert is Geestelijk Verzorgen in Het Zonnehuis. Aanvang van de viering is 10:00
uur. In Het Zonnehuis zal Mw. Ans Hermans de viering leiden. Aanvang daar is 10:15
uur. U bent van harte welkom!
André Betsema
Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad kwam op 7 oktober bijeen. Naast wat lopende zaken behandelden
we twee belangrijke punten:
Rapport Krijtstrepen
Naar aanleiding van de door de Algemene Kerkenraad aangedragen ‘bouwstenen’ in
het rapport ‘krijtstrepen’, werd ons gevraagd naar de toekomst te kijken. Een
inhoudelijke en een structurele. Inhoudelijk kunnen we uitstekend aansluiten bij de
vorig seizoen gezette stappen onder leiding van gemeenteadviseur Jack de Koster.
Als we ‘op een bierviltje’ schrijven hoe we de toekomst van onze wijkgemeente zien,
ziet het er als volgt uit:
1. We nemen de gemeente zoals die is (met een meer vrijzinnige en een meer
midden-orthodoxe stroming) en gaan op zoek naar de toegevoegde waarde.
2. We kiezen voor een kerk als plek in de wijk voor zoekers naar rust, inspiratie,
hoop en ontmoeting met elkaar en met God.
3. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van vieren.
Natuurlijk houden we aandacht voor het bestaande. Pastoraat is daarbij, zeker bij
onze steeds ouder wordende gemeenteleden, heel belangrijk.
Structureel kunnen we ons vinden in een groei naar samenwerking met de andere
wijken. Daarbij willen we onze ‘eigenheid’ niet verliezen. We houden binnenkort een
gemeenteoverleg om u te horen en het standpunt van de kerkenraad zo mogelijk toe
te lichten.
Beroepingscommissie
De wijkkerkenraad heeft een beroepingscommissie benoemd om te komen met een
voordracht voor een te beroepen predikant (v/m). Nadrukkelijk worden de hierboven
genoemde drie beleidsvoornemens genoemd in de profielschets. Voor de hele
profielschets verwijs ik naar onze website.
De commissie zal bestaan uit: Jan Baris (voorzitter), Corrie Veldhuizen (secretaris),
Jan van der Meer (kerkrentmeester) en Conny Koole, Bram van der Borden en Peter
van der Poel als leden. Vanuit de Algemene Kerkenraad is Leen Weerheim
toegevoegd en ds. Nico Paap als consulent. Met deze opdrachten en een jubileum in
het vooruitzicht kunnen we voorlopig vooruit!
Chris Bos, voorzitter
Bijbelkring in de Meerpaal
In verband met de herfstvakantie zal de maandelijkse bijbelkring niet de vierde
woensdagmiddag in de kapel van de Meerpaal plaatsvinden, maar de vijfde, namelijk
op woensdag 30 oktober. We beginnen met koffie of thee om 15.00 uur. Thema is
bij dit schrijven nog niet bekend.
Van harte welkom!
Loes Hössen en Petra Nijboer
In Memoriam: Riet Quak – Verhoeven

Zondag 6 oktober is in de leeftijd van 84 jaar Maria Quak-Verhoeven overleden.
Geboren en getogen in Vlaardingen is zij hier altijd blijven wonen, en nu ook
gestorven en begraven. Al heel jong overleed haar vader, dat heeft grote impact
gehad op haar jeugd en haar verdere leven. In 1955 trouwde zij met Cor Quak en
kregen samen 2 dochters en 2 zoons. Als gezin woonden zij lange tijd in de
Coornhertstraat en leefden in die periode trouw mee met wijkgemeente Pniëlkerk. Zo
was Riet lange tijd een dragende kracht onder het ouderenwerk. Haar grote passie
was zingen en toneel, ze was o.a. prominent lid van koor Immanuël. Zij was een
krachtige vrouw met voor haarzelf de lat hooggesteld.
De rode draad in haar leven was ‘dienstbaar zijn’, zo was zij moeder en spil in haar
gezin en betrokken op de kerk en het samenleven.
Vele jaren geleden kwam zij met haar man in Hoylede wonen. Daar organiseerde zij
o.a. de bijbelkring en hield zij trouw ‘de schapen’ in het oog. In deze jaren werd zij
ook lid van de ouderensoos in de Bethelkerk. Het was voor haar een groot verdriet
dat in deze laatste tijd haar man voor de nodige zorg in “Zonnehuis locatie DrieënHuysen” moest worden opgenomen. Zo lang zij kon heeft zij hem daar trouw elke
dag bezocht. Enkele maanden geleden bleek zij ernstig ziek en na verblijf in het
ziekenhuis werd zij opgenomen in het Zonnehuis. Daar is zij overleden, dankbaar
voor alle Zegen, maar ook verdrietig om allen die zij achter moest laten.
Donderdag 10 oktober heeft de begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Holy,
nadat we in de aula haar respectvol en dankbaar hebben herdacht en de woorden uit
Psalm 139 mochten overdenken: ‘HEER, U doorgrondt mij, U kent mij…!’.
Laten we haar man Cor, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zussen en
verdere familie gedenken in onze gebeden; dat God hen nabij mag zijn.
Ds. Hans Mast

