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Beste mensen, het is een vreemde tijd: de lente is zeer duidelijk begonnen. Zin om 
er op uit te trekken, de natuur in, maar veel verder dan de eigen tuin of balkon komen 
we niet. Een terrasje pakken en even genieten van de zon, ook dat doen we maar 
thuis. Maar het geeft ook andere gedachten: lekker eens een keer die zolder 
opruimen waar het maar steeds niet van komt! Of een stapel oude boeken 
doorwerken! Ook heerlijk. Ik hoop dat u allen een zinvolle invulling kunt geven aan 
deze bijzondere tijden. Laten we ook even omkijken naar de ander, die het moeilijker 
heeft nu er geen bezoek kan komen. Stuur een kaartje, doe een belletje! Ook de kerk 
kan u daarbij helpen. Contactadressen voor pastoraat en diaconie: Bram v.d. Borden 
tel. 010-4742691, avanderborden@live.nl en Wil Baris,tel.010-4744811 
w.baris43@gmail.com 
André Betsema 
 
Kerkdiensten 
De laatste weken werden de kerkdiensten die opgenomen werden in het 
Kerkcentrum Holy al gedeeld op de website van Centrum-West. De 
Paaswake/Paasmorgen dienst kon na wat ‘technisch zoeken en uitproberen’ worden 
opgenomen in de Rehobothkerk. De test slaagde en daardoor kunnen we nu 
wekelijks van kerkgebouw wisselen. Fijn voor beide wijkgemeenten dat we nu ook 
wat meer ‘zichtbaar’ met elkaar kunnen optrekken (en hoorbaar, want na weken 
kunnen nu ook de organisten van de Rehobothkerk het orgel weer laten klinken).  
 
Feest en herdenken in deze tijd 
De komende periode is de tijd waarin we in ons land normaal gesproken vieren en 
herdenken. 27 april is het Koningsdag, een nationale feestdag die uitbundig met 
velen wordt gevierd. Een week later is het 4 mei. Altijd al een heel belangrijk 
moment, net als 5 mei, de dag waarop wij de vrijheid vieren. Dit jaar zou dat nog 
eens extra uitbundig worden gevierd, vanwege 75 jaar… Het heeft iets wrangs dat 
we de vrijheid niet kunnen vieren op een ‘vrije’ manier. Het Coronavirus houdt ons in 
de tang. Zelfs al kregen we te horen (bij dit schrijven is daar nog niets over bekend) 
dat er enige versoepeling van de voorzorgmaatregelen mogelijk zou zijn, dan nog is 
al lang duidelijk dat ook deze dagen anders dan anders gaan worden. Op allerlei 
manieren wordt gekeken hoe beide feestdagen en die belangrijke gedenkdag toch 
vorm kan worden gegeven. Dat is één van de mooie kanten aan dit alles: er komt 
heel veel creativiteit los. Ik hoop dat we met elkaar toch veel waardevols mogen 
beleven aan zowel Koningsdag als 4 en 5 mei, hoe onwerkelijk het ook zal voelen. 
Voor u en jou alle goeds gewenst en sterkte voor iedereen die dat -om welke reden 
dan ook -nodig heeft! 
Petra Nijboer  
 
Video-opnamen kerkdiensten 
Zoals Petra al schreef, zullen we zeker tot 31 mei de vieringen om-en-om opnemen 
vanuit de Rehobothkerk en het Kerkcentrum Holy. Deze vieringen kunt u volgen via 
de links op de websites van beide wijkgemeenten: www.centrumwest.nl en 
www.pknvlaardingenholy.nl. Het is erg fijn dat we dit zo met elkaar kunnen 
vormgeven en dat de gemeenteleden hier graag gebruik van maken. Gemiddeld 
wordt een opname tussen de drie- en vierhonderd keer bekeken! 
Een overzicht van de komende vieringen: 
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26 april  Rehobothkerk   –  Ds. Nico Paap 
03 mei   Kerkcentrum Holy   –  Ds. Hans Buurmeester 
10 mei   Rehobothkerk   –  Ds. Nico Paap 
17 mei   Kerkcentrum Holy   –  Ds. Ab Haaima 
21 mei   Rehobothkerk   –  Ds. Nico Paap 
24 mei   Kerkcentrum Holy   –  Voorbereidingsgroep 
31 mei   Rehobothkerk   –  Ds. Nico Paap & Petra Nijboer 
 
Na deze datum kijken we weer verder hoe de situatie dan is. 
 
Dank 
Via Peterjan van der Wal ontvingen we het volgende bericht: 
In de vroege Paasmorgen is overleden onze (schoon)moeder Pieta Jeanne 
Wieringa-Verboom in de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis heeft in kleine kring in 
Dordrecht plaatsgevonden. 
Ze woonde sinds 2 jaar in de Adriaan Pauw, aan de van Hogendorplaan. 
Elke zondag ging ze, met wat bewoners, naar de kerkdienst in het Zonnehuis. 
Hoewel ze dement was kon ze nog goed lezen en zong ze de liederen mee. Ze 
genoot van het zingen en keek dan na afloop met een warme glimlach naar Riet, 
haar vriendin.Wij vinden het fijn dat zij zo haar geloof kon belijden. We willen allen 
hartelijk danken - voorgangers en vrijwilligers- die het mogelijk hebben gemaakt dat 
deze diensten voor haar van betekenis zijn geweest.  
Dick en Jacoline Wieringa-Wapenaar 
 
Oud Papier Actie: 
Daar er tot en met 31 mei géén activiteiten in en rond het Kerkcentrum Holy zijn, 
zullen er dus op zaterdag 2 mei géén containers staan op de stoep voor de kerk!! 
Of wij er in juni wél staan, is afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid en 
het advies van de landelijke Protestantse Kerk en onze Kerkenraad natuurlijk. 
Wij volgen het nieuws op de voet en houden u op de hoogte. 
Opbrengst: februari: 3.940 kg - € 125,14; maart:  5.320 kg - € 168,96. 
U allen hartelijk dank daar voor. 
Wij wensen u veel sterkte in deze bijzondere tijd namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
De opbrengst van de Oud Papier Actie gaat naar de wijkkas van de kerk. Van daaruit 
steunen we diverse initiatieven voor de naaste. Tot nu toe is de opbrengst gegaan 
naar Food4All, een project van twee gemeenteleden van onze kerk: Hans en Franny 
Treurniet. Toevallig ontvingen we deze week een bedankbriefje: 
 
“Het bericht dat we in november vorig jaar van jullie kregen met de mededeling dat 
de opbrengst van de KCH Oud Papier Actie voorlopig naar onze stichting zou gaan 
vonden we echt fantastisch! En nòg mooier om enkele weken geleden op onze 
bankrekening te zien dat het “voorlopig” nog steeds doorgang vindt! 
Eigenlijk een beetje overbodig om te vertellen dat wij er heel erg blij mee zijn. 
Dubbel blij omdat wij eerder deze maand een actie zijn gestart om de getroffenen 
van het corona-drama te helpen, met name stichting “Embracing Hope Ethiopia”, de 
stichting die zulk prachtig werk doet voor de allerarmsten in Addis Ababa en waar wij 
nauw mee samenwerken. 



Dus nogmaals: heel hartelijk dank.” 
 
Ontmoetings( soos) middagen voor ouderen in Holy gaat niet door op 6 mei a.s. 
Helaas kan ook onze soosmiddag op woensdag 6 mei a.s. nog niet doorgaan. Heel 
jammer maar we moeten nog even geduld hebben…. 
Vriendelijke groeten van de dames van de soos. 

 


