KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 20 JANUARI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag, 26 januari, komen we om 10:30 uur bijeen in het Kerkcentrum
Holy en vieren samen met onze buren van de Pax Christi de afsluiting van de week
van Gebed voor de eenheid van de kerken. De viering wordt geleid door Mw. Lidwien
Meijer en ondergetekende. Verder werkt het koor ‘Impuls’ mee o.l.v. Dick Nels. Piet
George bespeelt het orgel. Het belooft een mooie dienst te worden. Weet u welkom!
In Het Zonnehuis is Ds. Leendert Smit de voorganger in een viering die begint om
10:15 uur in De Brasserie. Ook daar bent u natuurlijk welkom. Ik wens u alvast goede
vieringen toe.
André Betsema
Koffie & Tijd
Zoals u weet is de kerk elke laatste vrijdagochtend van de maand open voor een
kopje koffie of thee.
De eerste koffieochtend van 2020 zal zijn op vrijdag 31 januari. U bent tussen 10:00
uur en 12:00 uur van harte welkom voor een praatje en wat gezelligheid. Kom
gezellig samen met uw buurman of buurvrouw, of iemand anders. Komt u ook en
doet u mee?
Connie Koole
In Memoriam
Op 11 januari j.l. is Rien Rougoor (Drevenpark 103) overleden op de leeftijd van 83
jaar. Rien kon door ziekte al geruime tijd niet meer thuis wonen en werd in diverse
verzorgingshuizen verzorgd, de laatste tijd in de Drie Maassteden in Schiedam. Hij
werd geboren in Den Helder en toen de 2e Wereldoorlog was uitgebroken, waarbij
Den Helder zwaar werd gebombardeerd vanwege de marinehaven, moest het gezin
Rougoor, net als veel andere gezinnen uit Den Helder, geëvacueerd worden. Zo
kwam Rien terecht in het Noord Hollandse Nieuwe Niedorp.
Na de oorlog kon het gezin weer terug keren naar Den Helder waar Rien na zijn
lagereschooltijd op de Ambachtsschool werd opgeleid tot elektricien. Hier had hij een
vriend, Cor Bakker, die een nichtje had in Vlaardingen, Corrie Bakker. Met haar
trouwde hij en zo kwam hij te wonen in Vlaardingen en verhuisden ze later naar
Spijkenisse en uiteindelijk naar Abbenbroek waar hij 31 jaar woonde. Hier kregen zij
samen drie kinderen.
Nadat Corrie, door ziekte, in 1996 was overleden, kreeg Rien een relatie met Alie, de
zus van Corrie, met wie hij in 1999 trouwde. Met Alie heeft Rien nog een groot aantal
gelukkige jaren mogen hebben.
Rien was een bijzonder mens, iemand met wie je niet gauw uitgepraat raakte over
van alles en nog wat. Over het geloof, de kerk, het leven zelf. Hij had een brede
belangstelling en ook een eigen mening waarover je goed kon discussiëren met hem.
Hij was actief in de kerk, eerst in Abbenbroek, waar hij o.a. meewerkte aan het
plaatselijke kerkblad waarvoor hij leuke stukjes schreef. En ook in Vlaardingen werd
Rien actief, o.a. als vrijwilliger bij aanloophuis De Groene Luiken.
Zijn grote hobby was goochelen. Thuis had hij dan ook veel trucs en attributen en bij
veel gelegenheden, o.a. gemeenteavonden, trad Rien graag op.
Kerk en geloof waren voor hem dus van groot belang en toen ik daar de laatste keer
dat ik bij hem was met hem over sprak, een kleine maand geleden, vlak voor Kerst,
vertrouwde hij mij toe dat hij veel geleerd had van de inzichten van prof. Kuitert – in
de jaren 70 en 80 geen onomstreden theoloog in de Gereformeerde Kerken in

Nederland - maar dat hij gaandeweg bij het ouder worden toch steeds meer houvast
had gekregen aan wat je zou kunnen noemen “geloven met het hart”.
Hij was niet bang door de dood en had veel steun aan zijn geloof, zo zei hij. M.n.
Psalm 8b uit het Nieuwe Liedboek vond hij een mooie tekst en uit de bijbel Psalm 25,
vers 4 t/m 7.
In de dankdienst voor zijn leven, die gehouden is op 16 januari j.l. hebben we Psalm
8b dan ook gezongen en Psalm 25:4-11 met elkaar gelezen en overdacht.
In de dienst, waaraan ook familiegroep JUN meewerkte en waarin Piet George
Klootwijk het orgel en de piano bespeelde hebben we veel herinneringen met elkaar
gedeeld zoals die werden verteld door zoon Jan, kleinzoon Nico en Jan Zegwaard,
die Rien regelmatig bezocht.
Wij spreken de wens uit dat Alie, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, de
familie en de vrienden van Rien, zich getroost mogen weten door de woorden van
Psalm 25 waarin Gods goedheid in alle toonaarden wordt bezongen en dat zij de
kracht mogen ontvangen om het gemis van Rien te kunnen dragen.
ds. Hans Buurmeester

