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Aanstaande zondag, 8 december, zal Ds. Henk van Laren uit Den Haag bij ons 
voorgaan in het Kerkcentrum. Dit is de collega van Ds. David Schiethart die 
oorspronkelijk op het rooster stond. Aanvang van de viering is 10:00 uur. 
In Het Zonnehuis zal Ds. Leendert Smit voorgaan in een viering waarin ook 
Gospelkoor Spirit zal meewerken. Aanvang van die viering is 10:15 uur in De 
Brasserie. In Drieën-Huysen Noord tenslotte zal Ds. Peterjan van der Wal voorgaan 
in een viering die om 10:00 uur begint in de Gele Zaal. Ik wens u alvast goede 
vieringen toe. 
André Betsema 
 
VIDEO-OPNAME GEDACHTENISDIENST GEREED 
De video-opname van de gedachtenisdienst op zondag 24 november is gereed en te 
zien op de website : www.pknvlaardingenholy.nl. Ook zijn er USB sticks en DVD’s 
beschikbaar, informatie: Bram van der Borden, tel. 4742691/0622555372 of e-mail: 
avanderborden@live.nl  
 
OPROEP 
Beste Gemeente leden,  
Zoals de meeste van u weten is Hans v. Zwet enkele maanden geleden opgenomen 
in Humanitas in Rotterdam. Jet Tit en ondergetekenden dachten dat het tijdelijk zou 
zijn, maar het blijkt dat hij daar nu blijft. Aangezien hij niet meer alleen naar buiten 
mag gaan, is onze vraag of u Hans een keer zou willen bezoeken? Met de auto is het 
een kwartier rijden. Hij vindt het fijn om in het restaurant iets te drinken en wellicht is 
het gezelliger om met z’n tweeën te gaan. Gelukkig kan hij nog klaverjassen en dat 
doet hij op dinsdagmorgen en op vrijdagmiddag. En anders een kaartje sturen?  
Zijn adres is: Dhr. H. van Zwet, Stichting Humanitas, Afd Akropolis 6, Achillesstraat 
290, 3054 RL Rotterdam. Ik reken op u medeleven. 
Coby v.d. Zouwen 
 
Oud Papier Actie: 
Op zaterdag 7 december staan de containers weer op de stoep voor het KCH!!  
Hier kunt u, tussen 9.00 – 11.30 uur, uw (oud) Sinterklaaspapier (zonder plastic) en 
surprisekarton (het liefst gescheiden) weer bij ons kwijt. 
Wij hebben véél kilo’s nodig, omdat de papierprijs nog steeds erg laag is, om zo 
onze goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas!! Helpt u ons daarbij? 
Opbrengst: oktober: 4.840 Kg - € 153,72. 
Allen hartelijk dank daarvoor en tot zaterdag 7 december, 
namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 

Sinterklaas op bezoek bij Happie Happie 
Zondag 1 december kwam Sinterklaas met Pieterbaas op bezoek bij Happie Happie 
in Kerkcentrum Holy. De ruim 50 aanwezige hadden net genoten van een echte 
Sinterklaasmaaltijd bestaande uit Erwtensoep en roggebrood met spek, natuurlijk ook 
nog een voorafje en een lekker toetje. De Happie Happie ploeg onder leiding van Jan 
Teijgeler werd door Sinterklaas in dicht vorm toegesproken voor al het werk dat zij 
maandelijks doen kregen ze dan ook een GOUDEN pollepel, en wat lekkers. Voor 
alle aanwezigen was er een echt decemberpresentje gemaakt door ijverige pieten. 
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Na de chocolademelk met gevulde speculaas gingen we met een goed gevulde 
maag naar huis. Het was wat later dan anders, maar wat hebben we er van genoten. 
Happie Happie ploeg bedankt voor de gezellige avond en de maandelijkse 
maaltijden uit diverse landen die jullie voor ons koken! 
 
In memoriam Christiaan Hendrik van de Boor 

Op 19 november 2019 is overleden Christiaan Hendrik van de Boor op de leeftijd van 
92 jaar. Chris woonde samen met zijn vrouw Bep hier in de wijk Holy is altijd een 
actief en betrokken gemeentelid geweest. Chris deed in zijn werkzame leven ook 
veel vrijwilligers werk en was een graag geziene gast en vriend van velen. Het leven 
is niet altijd makkelijk geweest maar samen met zijn vrouw Bep en het vertellen van 
zijn verhalen aan zoon Wim en zeker niet als laatste Chris zijn geloof gaf hem kracht 
en moed om verder te gaan.  
Op dinsdag 26 november hebben wij hier in kerkcentrum Holy afscheid van Chris 
genomen met de woorden uit Romeinen 14 : Niemand leeft voor zichzelf, niemand 
sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan hem behoren wij 
toe. Deze tekst stond op de rouwkaart van Chris is was een tekst die als een rode 
draad door zijn leven liep en waar Chris naar leefde en op vertrouwde. Een tekst 
waarin we elkaar niet veroordelen in wat we doen, in welke gebruiken we hebben. 
Laat in ieder in zijn waarde en accepteer elkaar zoals we door God geschapen zijn. 
God heeft immers een ieder aanvaard!  
Er is verdriet om het afscheid maar het is ook een troost op te weten dat Chris ervan 
overtuigd was dat we, dat hij, zowel in leven als in de dood, toebehoren aan God 
onze Heer. Chris laat zijn onvergetelijke liefde na. We hopen en bidden dat deze 
liefde van Chris, waarvan we overtuigd kunnen zijn dat het Gods liefde was, de 
harten van Bep, Wim en Astrid, mag blijven verwarmen.  
Loes Hössen 
 
Wij gedenken Elizabeth Brussaard-van As 

Zij overleed 19 november in de leeftijd van 89 jaar. Het Leven van Bep Brussaard 
was niet licht, eerder zwaar te noemen. Heel haar leven werd begeleid door een 
zwakke gezondheid, door afnemende krachten. Groot was de vreugde bij haar en 
echtgenoot Cor toen na veel pijn en moeite Martin geboren werd. Maar diep was het 
verdriet toen hij jong, veel te jong onverwacht kwam te overlijden. Groot was het 
verdriet ook toen Cor kwam te overlijden en zij alleen verder moest. 
Het was mooi dat zij Aad Mosterd ontmoette en in hem de laatste jaren een vriend 
vond met wie ze veel kon delen, met wie ze wat gezellige dingen kon doen. 
De dienst van Woord en Gebed vond op woensdag 27 november plaats in de aula 
van de begraafplaats Holy, waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats. 
Tijdens de dienst stonden we stil bij psalm 121, een psalm, die Bep aansprak, die zij 
erg mooi vond. Wij zijn in gedachten en gebeden bij zus Laura, broer Daan en zijn 
echtgenote Marijke en vriend Aad Mosterd. 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
 
In memoriam Piet den Hond  
Dinsdag 19 november is in de leeftijd van 97 jaar Pieter Lubertus den Hond 
overleden, vader van 6 kinderen, opa van 11 kleinkinderen en 10 
achterkleinkinderen. Hij werd in Rotterdam geboren en was de middelste van een 
gezin met 9 kinderen. Na zijn huwelijk met Rie van der Heeden woonden zij eerst in 
bij zijn ouders in Kralingen, vervolgens in Blijdorp en daarna lange tijd in Overschie.  



In zijn werkzame leven klom hij op tot boekhouder en heeft hij bij diverse bedrijven 
gewerkt. In deze periode verhuisde hij met zijn gezin naar Vlaardingen 
(Aalscholverlaan). Met vrouw en kinderen leefde hij trouw mee met de 
Gereformeerde Kerk in Vlaardingen. Hij diende de kerk vele jaren als ouderling, en 
na zijn pensionering heeft hij lange tijd op het Kerkelijk Bureau in de Emmauskerk 
gewerkt. Dat deed hij met liefde en gaf hem veel voldoening.  
Hij was een zeer betrokken meelevend lid, trouw bezoeker van kerkdiensten, 
gemeente- & bezinningsavonden en alles wat bij het kerkelijk leven hoort.  
Het verlies van zijn vrouw Rie– op 62 jarige leeftijd – in 1991 was voor hem een grote 
slag. Het gemis van haar trok een diep spoor van verdriet door zijn verdere leven; 
toch wist hij op een bewonderenswaardige wijze zijn spoor verder te gaan.  
Verzadigd van het leven mocht hij in vrede heengaan, of zoals treffend op rouwkaart 
stond “is hij thuisgekomen”. Dinsdag 26 november hebben wij hem begraven op 
begraafplaats Holy. In de herdenkingsdienst lazen wij met elkaar uit Psalm 4:9 “In 
vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u HEER, laat mij wonen in een 
vertrouwd en veilig huis”.  
Moge God zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, broer en verdere familie nabij 
zijn met Zijn troost en zegen!  
Ds. H. Mast 
 

 


