KOPIJ ONDERWEG – 22 JUNI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Afgelopen zondag kon u de viering vanuit het Kerkcentrum Holy bijwonen via de
video- en geluidsopnamen. Het was fijn om Arianne Lodder weer te zien en te horen.
Jammer genoeg nog niet ‘live’, maar goed om toch op die manier met elkaar
verbonden te zijn. Zoals al eerder gemeld wordt gewerkt aan het weer opstarten van
de kerkdiensten per 1 september. Uiteraard volgens de dan geldende voorschriften.
Voor het zover is gaat u nog wel horen hoe we dat gaan doen. Voorzichtig starten er
weer een aantal verhuringen in het Kerkcentrum. Allemaal volgens de protocollen.
Enkele mensen houden zich hiermee bezig om dat allemaal zo goed mogelijk te
laten verlopen. Ook proberen we enkele activiteiten vanuit de kerk weer op te starten.
Nog even geduld. U hoort wanneer het zover is.
Aanstaande zondag kunt u kijken en luisteren naar een viering vanuit de
Rehobothkerk. Dhr. Rob van Herwaarden zal dan voorgaan in deze viering. Zoals
inmiddels ‘gewoon’ geworden kunt u deze vieringen vinden via de websites:
www.pknvlaardingenholy.nl en www.centrumwest.nl. Ik wens u alvast goede
vieringen toe.
André Betsema
Wij gedenken Dirk Verhoev (88 jaar, overleden op 14 juni, Vaartland). Hij werd
geboren in Schiedam en trouwde met Metta met wie hij een liefdevol huwelijk kende
en met wie hij een dochter en een zoon kreeg. Later kwamen er twee kleinzoons. Hij
was een opa die het belangrijker vond hoe het met de jongens ging dan hoe hun
prestaties waren. Als werktuigbouwer werkte hij bij Scheffers, daar werkte hij veertig
jaar. Hij was een lieve, zorgzame, en bezorgde man en vader. Hij kon
temperamentvol zijn, was belangstellend, plichtsgetrouw, betrokken en gastvrij. Een
man die van de natuur hield en van tuinieren. Hij was bijzonder handig en heel
creatief en was altijd graag bezig. En hij was punctueel.
Veel zorgen en verdriet kende hij om de kwetsbaarheid van zijn zoon Eric. Zeer
zorgzaam was Dick voor Metta toen ze zorg nodig had. Na haar overlijden bleef de
intensieve zorg voor Eric, In april 2015 overleed Eric, anderhalf jaar na zijn moeder.
Toen kwam Dick aan rouwen toe, maar wel om twee mensen tegelijk. Na het
herseninfarct bijna 2 jaar geleden is hij wonderbaarlijk goed hersteld. Toen hij vorig
jaar verhuisde naar Vaartland, vond hij snel zijn draai. Hij had veel contacten daar.
Vrij plotseling bleek hij zeer ernstig ziek en sneller dan verwacht is hij overleden,
gelukkig na een waardevol afscheid van dochter Inge en haar gezin. Dick was geen
kerkganger, maar wel een gelovige man en zeker ook betrokken bij onze gemeente.
Hij had moderne opvattingen, maar ook een groot vertrouwen. Op 20 juni was het
afscheid op Holy. Dat zijn naasten kracht mogen putten uit de dankbare
herinneringen.
Petra Nijboer
Wij gedenken Anthonia Verburg-Zoutendijk. (92 jaar , Dillenburgsingel 360,
overleden op 16 juni). Geboren en opgegroeid als middelste in een gezin van drie
dochters. Ze trouwde met Cor en met hem kreeg ze ook drie dochters. Ze hield veel
van haar gezin en later van de klein- en achterkleinkinderen. Ze was liefdevol,
belangstellend, bezorgd en ze maakte geen onderscheid. Ze had humor, was
creatief en attent, maar ze was ook iemand die de kat uit de boom keek. Ze had een
groot hart, en zat je daar eenmaal in, dan hoorde je er bij.

Cor die na een ziekbed in 2003 overleed, miste ze heel erg tot op het laatst. Ze kreeg
zelf ook gezondheidsproblemen, leverde veel in en werd broos, al woonde ze nog
zelfstandig en was ze helder van geest. Ze had nog levenslust, ook al duurden haar
dagen soms wel lang. Ze leefde voor dat je een ander altijd voor moest laten gaan,
leefde de ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’ mentaliteit, maar vooral
leefde ze voor wat verbóndenheid was. Haar geloof was heel belangrijk voor haar,
daar was ze veel mee bezig, ze was daarin ruimdenkend en tolerant. Ze bleef
betrokken bij de kerk, al kon ze de diensten niet meer bezoeken. Hoewel ze
kwetsbaar was, zag niemand aankomen dat ze zo ineens zou overlijden. De kinderen
en kleinkinderen zijn dankbaar dat ze haar zo lang bij zich hadden en dat er geen
moeilijke lijdensweg aan haar overlijden vooraf ging. Op 22 juni werd in besloten
kring afscheid van haar genomen op Holy. Dat de verbondenheid in liefde voelbaar
mag blijven voor wie haar moeten missen.
Petra Nijboer

