PKN Beekbergen

Afscheid ds. Marion Boelhouwer-Overeem als geestelijk verzorger van het Zonnehuis
(6 september)
Op zondag 6 september a.s. zal ds. Marion Boelhouwer na 16 jaar afscheid nemen van Het Zonnehuis. Zij gaat met
emeritaat.

Marion Boelhouwer werd op 25 juni 1950 geboren in Badhoevedorp.
Ze doorliep het gymnasium en koos na enige omzwervingen voor de studie theologie aan de VU in Amsterdam en richtte
zich m.n. op â€˜praktische theologieâ€™.
Haar drijfveer was toen al om de bijbel te verbinden met het dagelijkse leven van mensen. Het contact leggen en
onderhouden met mensen is altijd van groot
belang geweest voor haar.
Â Al tijdens haar studie werkte zij als pastoraal medewerkster in een revalidatiekliniek in Leersum.
Ze trouwde met Arie Boelhouwer, ook predikant binnen de Gereformeerde Kerk en samen kregen ze een zoon en een
dochter.
Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als geestelijk verzorger in Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (beter
bekend als het Brandwondencentrum) en als gemeentepredikant te Doorwerth.
Op 1 mei 1999 werd zij als geestelijk verzorger aangenomen in Het Zonnehuis, waar ze tot op heden werkzaam is
geweest.
Ze was nauw betrokken bij de start van hospice â€˜de Sprengâ€™ en trainde daar ook het personeel in pastorale zorg in de
laatste levensfase.
Binnen het Zonnehuis is Marion Boelhouwer een zeer bevlogen predikante.
In de loop der jaren heeft zij talloze uiteenlopende diensten geleid.
De zondagse erediensten en de kerkelijke hoogtijden wist zij tot ware feestdagen te maken doorÂ met grote zorg
samengestelde liturgieÃ«n.
Ze leidde bijbel- en gesprekskringenÂ op alle afdelingen van Het Zonnehuis en op afdeling de Hilde van de Vier Dorpen,
maar zocht daarnaast ook altijd het persoonlijke contact met de bewoners.
Natuurlijk zijn er in een verpleeghuis ook veel begrafenisdiensten. VelenÂ uit onze kerkelijke gemeente zullen daar door
nauwe banden met Het ZonnehuisÂ ook herinneringen aan hebben.
Zij was een voortrekker op het gebied van het werven en behouden van een groot aantal (kerk)vrijwilligers, veelal
mensen uit de kerkelijke gemeenschappen van Beekbergen.
Bovenal is Marion Boelhouwer een aimabele vrouw, een echt mensen-mens,Â die voor het Zonnehuis en haar bewoners
veel betekend heeft.
Gelukkig is er inmiddels een opvolgster benoemd. Dat is van groot belang voor
Het ZonnehuisÂ en ook met haar hopen wij weer een goede en warme verstandhouding op te bouwen.
Van hieruit wensen wij Marion samen met haar man, kinderen en de 4 kleinkinderen nog vele gezegende jaren toe.
.
Namens het pastorale team Zonnehuis
Martha Muller
(een uitgebreid interview met M.B. kunt u lezen in het kerkblad van de
Geref.Kerk Lieren).
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