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Pinksteren 
De Pinksterviering waarin collega ds. Nico Paap en ik samen voor zullen gaan wordt 
opgenomen in de Rehobothkerk en is zoals elk jaar een gezamenlijke viering, al 
geldt ook voor deze viering: niets is zoals andere jaren. Het is goed om juist in 
verwarrende tijden te vertrouwen op Gods Geest en we mogen Gods Geest juist nu 
met blijdschap vieren. Jan Blankers is organist, Hans Treurniet en Helma v.d. Windt 
zijn de zangers.  
Van jeugdwerker Peter Jan hoorde ik dat er een Pinksterspel in de maak is, daar 
horen jullie via andere wegen vast nog meer van. Erg leuk dit initiatief!  
In elk geval hoop ik dat we ons in deze tijden mogen laten inspireren door de Geest 
die altijd een nieuw begin maakt. 
 
Op 7 juni zal Ds. Nico Paap voorgaan in een viering die wordt opgenomen in het 
Kerkcentrum Holy. 
 
Nieuwe collega 
Zoals al eerder aangekondigd in Onderweg: Het door de benoemingscommissie 
uitgebrachte beroep op ds. Hugo Habekotté is van harte door hem aanvaard en daar 
ben ik als aanstaande collega blij mee! Wij hebben een ‘klikgesprek’ gehad en daar 
hadden we beiden een goed gevoel bij. Wij denken elkaar aan te kunnen vullen en 
prettig samen te kunnen werken. Ik kijk dus met vertrouwen naar de toekomst, al vind 
ik het- net als veel mensen- nog altijd een lastige en verwarrende tijd waarin alles 
anders is. Ook een blije gebeurtenis als de komst van een nieuwe collega zal anders 
lopen dan we ooit dachten. Als ik dit schrijf moet een en ander nog plaatsvinden, 
maar als deze Onderweg uit is, is er een kennismakingsinterview opgenomen zodat 
u en jij wat meer van onze nieuwe predikant te weten kan komen. De link naar dit 
interview vind u op de homepage (welkomstpagina) van onze website 
www.pknvlaardingenholy.nl. Ook zal er een extra editie van ons wijkblad worden 
uitgegeven waarin dit interview is opgenomen. 
Petra Nijboer 
 
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. 
 
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy gaan voorlopig niet door 
Helaas kan ook de soosmiddag op woensdag 3 juni a.s. nog niet doorgaan en we 
laten u nu vast weten dat tot september deze middagen zullen vervallen. Er is nog te 
veel onduidelijk en we moeten zeer voorzichtig zijn. Hoe spijtig het ook is.  

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Heel jammer maar we moeten geduld hebben en hopelijk kunnen we in september 
weer een nieuwe start maken.  
Vriendelijke groeten van de dames van de soos 

 
Bedankt voor de bloemen 
Afgelopen week mocht ik na een val ter bemoediging vanuit de kerk de bloemen 
ontvangen. Een prachtige bos, met een zelfgemaakte kaart van Corry v.d. Berg, dat 
deed mij goed. Allemaal heel hartelijk dank daarvoor. 
Met een vriendelijke groet, Joke Visser. 
 
Wij gedenken Arie Kornelis van Toor (80 jaar, overleden op 14 mei ). Hij woonde 
Stadhouderslaan 101, maar verbleef de laatste periode -na een ziekenhuisopname 
en opname in de Marnix- in hospice de Roos, een afdeling van de Drie Maasstede in 
Schiedam.  
Geboren en opgegroeid in Vlaardingen als derde kind in een fijn gezin. Zijn 
werkzame leven bracht hij door bij de EVAG, als touringcar chauffeur door Europa en 
later – doordat hij blind werd aan een oog- als monteur. Hij bleef van reizen houden.  
Aad van Toor was positief, was avontuurlijk ingesteld, hield van harmonie, was 
intelligent, had humor, was zachtaardig, eerlijk en nieuwsgierig. Een mand ie in 
oplossingen dacht. Een sociaal bewogen mens. Een lieve, betrokken en trotse vader 
en opa. De kinderen hadden een fantastische jeugd. 
Hij was actief betrokken bij de Jeu de Boules Club in Vlaardingen, als mede- 
oprichter en later erelid. Hij had een goed leven, kende zeker ook tegenslag maar 
kon dat accepteren en bleef vrolijk. Helaas waren de laatste zeven maanden zwaar. 
Hij werd overrompeld door wat hem na zijn heupoperatie allemaal overkwam. Hij 
moest het op zeker moment doen met primaire reacties en gelaatsuitdrukkingen en 
dat was frustrerend. Zijn lichaam raakte op. Na een warm en waardevol afscheid 
heeft hij het leven los gelaten. De samenkomst afgelopen week was liefdevol. We 
denken aan de kinderen en kleinkinderen en iedereen die hem missen zal. Dat zij 
kracht mogen putten uit de vele herinneringen en de liefde van God en mensen. 
Petra Nijboer 
 
 


