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Vakantie 
De zomervakantie komt er al weer snel aan! Dat betekent ook dat deze wijkberichten 
voor maar liefst 4 weken zijn. Daarom een korte opsomming van de komende 
vieringen op zondagmorgen: 3 juli: Ds. Marjolein den Dulk, 10 juli: Dhr. Co Elshout, 
17 juli: gemeenteleden en 24 juli: Ds. Hugo Habekotté. Alle vieringen beginnen om 
10:00 uur in het Kerkcentrum Holy en zijn ook te volgen via ons YouTubekanaal 
PWH Vlaardingen. U bent van harte welkom! 
Alle vakantiegangers wil ik een goede reis toewensen. Geniet van de vrije tijd en de 
andere omgeving. Ook de thuisblijvers wil ik een goede zomerperiode toewensen. 
Mocht u in deze periode contact zoeken met een predikant of kerkelijk werker? De 
scriba is op de hoogte van hun vakantieplannen. 
André Betsema 
 
Goede reisdienst 
Op zondag 26 juni was het zover: Steven en Anna namen fysiek (Steven) en 
symbolisch op afstand (Anna) afscheid van de kindernevendienst om de overstap te 
maken naar de 11 plus groep. Steven beslechtte onder leiding van jeugdwerker Rob 
de muur van dozen die tussen de kindernevendienst en de 11 plus in stond. 
Natuurlijk was er het’ tasje voor onderweg’ van de kindernevendienstleiding, een 
warme welkom door de aanwezigen 11 plusgroepers, en een zegenbede voor 
onderweg. Ook zagen we beelden van de levensreis tot nog toe van zowel Anna als 
Steven. De dienst was voorbereid door jongeren van de 11 plusgroep en dat werd 
bijzonder. Bijgaand wat foto’s. We wensen Anna en Steven een mooie verdere reis 
toe.  
Petra Nijboer  
 
Dank! 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor al uw medeleven met mij in de afgelopen 
weken. 
Ik kan u gelukkig laten weten dat het echt heel goed met mij gaat. 
Jan en ik zijn dankbaar dat wij vol goede moed de toekomst tegemoet mogen gaan. 
Anke de Geus 
 
Wij gedenken George Hendrikus Bernardus Anderson (75 jaar, overleden op 7 
juni, Drevenpark 185 maar de laatste maanden in DrieMaasStede in Schiedam).  
George was een liefhebbende man voor Lieke, een liefdevolle, enthousiaste en 
stimulerende vader voor de kinderen en een trotse , heel actieve en betrokken opa. 
Tijdens zijn werkzame leven was hij makelaar en zijn werk paste hem als een jas. 
Humor was een rode draad in zijn leven, net als sport. Hij was een man die 
geïnteresseerd was in mensen en een man die met iedereen om kon gaan, want 
ieder mens was voor hem gelijk en hij hield niet van uiterlijk vertoon. Status zei hem 
niets. Hij was vrolijk, betrouwbaar, positief, eigenwijs, maatschappelijk betrokken en 
breed geïnteresseerd. Helaas sloeg de dementie genadeloos toe. Deels bleef hij zijn 
vrolijke zelf, grotendeels nam de ziekte hem over. Een zware tijd vol zorgen voor 
Lieke en iedereen dichtbij. Ook fysiek ging hij inleveren. Twee dagen per week ging 
hij naar zorgboerderij Weidelicht en dat vond hij heerlijk. Uiteindelijk kon George niet 
meer thuisblijven en verhuisde hij naar de DrieMaasStede waar er zeer liefdevol voor 
hem gezorgd is. Hij genoot van elk bezoek. Op het laatst kon hij zich niet meer uiten 



in woorden. In alle rust is hij overleden. Op 14 juni hebben we in het kerkcentrum 
afscheid van hem genomen, want zijn geloof is altijd houvast voor hem geweest en 
hij leefde trouw mee. Dat de verbondenheid in liefde en de liefde van de Nabije als 
troost mag voelen voor wie zonder George verder moeten. 
Petra Nijboer  
 
Overleden 
Op 22 juni is overleden Arendje Adriaantje Egberts-Kornaat. Ze woonde in Uitzicht en 
is 90 jaar geworden. Atie was een zeer meelevend gemeentelid van ons en heeft ook 
in de kerkenraad gezeten. In de volgende Onderweg wordt uitgebreider stil gestaan 
bij haar overlijden. We denk aan haar dochter Marjan die ook bij onze gemeente 
hoort, aan de andere kinderen, de kleinkinderen en aan iedereen die Atie zal missen.  
Petra Nijboer 
 


