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Aanstaande zondag komt de viering vanuit het Kerkcentrum Holy. De 
voorbereidingsgroep zal deze viering verzorgen. De links naar de video-opname, de 
Orde van Dienst en de geluidsopname kunt u vinden op de website 
www.pknvlaardingenholy.nl. En omdat de viering gezamenlijk met Centrum-West 
wordt georganiseerd ook op www.centrumwest.nl. 
We zijn erg blij dat zoveel mensen deze vieringen kunnen volgen. De viering van 
afgelopen zondag was 1 dag later al meer dan 300 keer bekeken! Dank voor alle 
positieve reacties! 
Ik wens u allen alvast een goede viering toe! 
 
Dominee Hugo Habekotté komt naar Vlaardingen! 
De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen melden dat Ds. H.M. Habekotté het 
door onze wijkgemeente op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen! We zijn 
dankbaar dat de vacature nu wordt vervuld en dat we het nieuwe seizoen kunnen 
starten met een volle professionele bezetting. 
De kerkenraad zal nu een kennismakingsgesprek organiseren dat wordt opgenomen 
en via internet wordt verspreid. Ook komt er een extra uitgave van Holy Nieuws 
waarin we nader kunnen kennismaken met onze nieuwe wijkpredikant. Voor deze 
kennismaking kunt u vragen aanleveren via scriba@pknvlaardingenholy.nl. 
André Betsema 
 
Oud Papier Actie 
Met toestemming van de Kerkenraad staan op zaterdag 6 juni de containers 
voor uw oud papier wéér op de stoep voor het Kerkcentrum Holy. 
Met de huidige maatregelen in acht nemend, houden we 1,5 mtr. afstand!! 
Voor de opening van de containers zullen tafels worden geplaatst waar u uw 
papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) kunt aanbieden. 
Onze medewerkers zullen op het kerkplein lopen en desgewenst helpen om 
uw auto leeg te halen. Na 3 maanden verwachten wij véél kilo’s, wat een  
grote opbrengst moet opleveren voor de goede doelen via onze Wijkkas!! 
Komt u zo veel mogelijk gespreid over de ochtend? Wij zijn al om 8:00 uur 
aanwezig en zullen zeker tot 12:00 uur blijven. 
Graag tot ziens op zaterdag 6 juni, namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
In Memoriam: Riet van der Schee 
In de vroege morgen van zaterdag 2 mei is in de leeftijd van 80 jaar Maria Catharina 
van der Schee overleden. Een kwetsbaar en kostbaar mens! In grote trouw leefde zij 
met de kerk mee, was zij lid van de cantorij, de ouderensoos en een trouw 
deelnemer aan de happie happie maaltijden. Waar mogelijk hielp zij ook op haar 
eigen manier gedienstig mee, bijvoorbeeld bij het koffieschenken en het uitdelen van 
liturgieën in de kerk. Zij was altijd in voor een ‘praatje’; en graag wil ik ook noemen 
haar liefde en inzet voor de kinderoppas. Zij was ook heel attent in het feliciteren ter 
gelegenheid van verjaardagen en jubilea.  
Als jongste zus was zij ook nauw verbonden met het gezin van Jelle (sr) en An 
Wijnstok in de Albatrosstraat. Wij zullen Riet allemaal missen! 
Vele jaren woonde zij (samen met haar moeder) aan de Aalscholverlaan, waar zij na 
het overlijden van haar moeder bleef wonen. Enige jaren geleden betrok zij een 
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kamer in Vaartland, waar korte tijd later ook haar oudste zus Tiny onderdak vond. 
Samen hebben zij hier nog een aantal goede jaren gehad. 
Als jong meisje vond zij werk in het toenmalige Vlaardingse ziekenhuis, later zou zij 
tot aan haar pensioen in het Holyziekenhuis werkzaam zijn. Daarna pakte zij met hart 
en ziel allerlei vrijwilligerswerk op in Vaartland.  
Kerkelijk groeide zij met het gezin van haar ouders op in de gemeente rond de 
Oosterkerk en nadat zij met haar ouders verhuisde naar Holy was ze van meet af 
aan betrokken bij Holy-Zuid en de latere wijkgemeente Holy. Riet leefde niet alleen 
mee met de eigen wijkgemeente, maar werd ook gezien in andere kerken. Zo was zij 
bijvoorbeeld ook lid van de ouderensoos in de Bethelwijkgemeente. Ook was zij 
jarenlang een gewaardeerd lid van het koor Immanuël. Nadat dit koor stopte, heeft zij 
nog een aantal jaren bij de Vredescantorij in wijkgemeente Holy gezongen.  
Ze trok er graag op uit, naar de stad of op bezoek bij een goede kennis; genoot van 
een uitje, een reisje of van vakantie. 
De laatste maanden ging haar gezondheid achteruit, hoewel zij daar nauwelijks over 
sprak. De laatste weken waren voor Riet vanwege de lock-down extra zwaar. Want 
ook in Vaartland deed zij als medebewoner nog altijd veel werk, en bovendien was 
Riet overal van de partij waar iets gezelligs met elkaar te doen was. Dit alles viel voor 
haar weg toen zij met haar medebewoners de gang niet meer af mocht of zelfs niet 
van de kamer. De vele dagelijkse en liefdevolle telefoontjes konden dat niet 
verhelpen, wel enigszins verlichten. Het deed haar goed, maar toch… Op die 
vrijdagmorgen kwam zij niet meer uit haar slaap en overleed zij de volgende nacht in 
bijzijn van haar oudste zus, die vanaf Riet’s eerste dagen met haar heeft meegeleefd 
en voor haar heeft gezorgd! 
In familiekring heeft de uitvaart vrijdag 8 mei plaatsgevonden op begraafplaats Holy, 
na een afscheidsplechtigheid in het uitvaartcentrum van Matrice. Wij hebben haar 
herdacht en ook geluisterd naar de woorden van Psalm 23 “De HEER is mijn 
Herder”. We hebben God gedankt voor haar leven en voor de Goede Herder die haar 
voorging. 
Dat de Goede Herder haar zus, broer, familie, kennissen, en allen die rouw dragen 
nabij mag wezen met zijn troost en zegen! 
ds. Hans Mast 


