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De kerkdienst van aanstaande zondag heeft als thema: ‘Verrassend positief’. De 
lezingen zijn uit Deuteronomium 6, 1-9 en I Thessalonicenzen 2, 1-8. De leden van de 
werkgroep preekvoorbereiding hebben hun gedachten over deze beide teksten via de 
mail gedeeld. Het is dit veelkleurig palet dat de verkondiging kleur geeft. De dienst 
begint om 10.00 uur maar is ook online te volgen.  
ds. Hugo Habekotté 
 
U kunt deze viering bijwonen in het Kerkcentrum, maar dan graag vooraf opgeven 
via de link op onze webpagina: www.pknvlaardingenholy.nl. Volgt u de aanwijzingen 
op het scherm. Opgeven kan tot zaterdagmiddag 16:00 uur. U krijgt dan nog een 
bevestiging of u aanwezig kunt zijn. Dit omdat er maximaal 30 personen aanwezig 
mogen zijn (dit is excl. ‘personeel’). Mocht u het te lastig vinden om dat via de website 
te doen, dan kunt u ook even bellen met Corrie van Dorp, tel. 010-4740266 
 
Thuis kijken? 
U kunt de viering ook live volgen via de livestream op Youtube. De link naar ons kanaal 
vind u op de website. 
André Betsema 
 
Tijd om te wennen 
‘Kun je al een beetje wennen in Vlaardingen?’ Het is de vraag die de afgelopen weken 
meer dan eens wordt gesteld. Eerlijk gezegd, het is lastig om er nu al volmondig ‘ja’ 
op te zeggen. Ongeveer tien dagen geleden rijd ik door Maasdijk. Onze zoon heeft een 
dag ervoor met zijn brommer (voor de kenners een Kreidler Floret uit 1967) een 
ongeluk gehad. Niet ernstig maar toch voldoende om de schade door een expert te 
laten beoordelen. En u begrijpt het al in Maasdijk […]. Vanaf het moment dat we de 
dijk afrijden voelt het vertrouwd en vreemd tegelijk. De kleurige etalage van Bloemvisie. 
De opgestapelde kratten bij slijterij van Lenteren. De mensen op straat, de meeste ken 
ik persoonlijk. Kun je al een beetje wennen in Vlaardingen? Wennen, dat begint met 
loskomen van daar, eens en toen. Wennen, dat is gericht raken op hier, nu en straks. 
Het is een proces, en misschien zit dat ook in de vraag opgesloten. Kun je al een beetje 
wennen? De vraag biedt immers ruimte, geeft tijd om erin te komen. Laat ik dit zeggen: 
Het gaat steeds beter. En voor wat het kerkenwerk betreft: Veel is hier hetzelfde en 
soms toch net even anders. Het welkom aan het begin van de dienst en het aansteken 
van de kaarsen voor de kinderkerk. Het ‘vergeten’ dat op de loer ligt. Daarbij is het 
soms even schuiven met het liturgisch meubilair om het meer ‘eigen’ te maken. De 
leuke gesprekjes aan de telefoon; de pastorale bezoeken bij mensen thuis. De 
levensverhalen met vreugdevolle en verdrietige momenten. Het enthousiasme dat ik 
bij kerkenraadsleden en vrijwilligers ontmoet. U merkt wel hoe langer ik erover na denk, 
des leuker het wordt. Dus wennen? Ach, een maand is nog maar kort. Dus geef mij, 
geef ons nog even de tijd. Want dat het gaat lukken, daarvan ben ik overtuigd. 
Ontvangt allen een hartelijke groet, ds. Hugo Habekotté  
 
Bedankt! 
Graag wil ik jullie bedanken voor de prachtig bos bloemen die ik via de kerk 
afgelopen zondag mocht ontvangen. Ik was er blij verrast mee! 
Groeten v Eline Metzger 
 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Omgekeerde adventskalender 
U kent het waarschijnlijk allemaal wel: een Adventskalender. Een kalender met 
vakjes, waarvan je er in december elke dag 1 mag openmaken en zo aftelt naar de 
Kerst. In die vakjes zit dan een chocolaatje en tegenwoordig zijn er kalenders in 
allerlei varianten. Elke dag vol spanning een vakje openmaken in aanloop naar 
Kerst.  
  

Maar wat is dan een ‘omgekeerde adventskalender’?  
Bij de omgekeerde adventskalender is het idee dat je niet iedere dag voor jezelf een 
chocolaatje of een andere verrassing openmaakt, maar juist iedere dag iets geeft 
voor een ander. Degene die hieraan mee wil doen, krijgt een mand/tas en een 
kalender met daarop de artikelen die er per dag ingedaan moeten worden. Deze 
manden worden dan net voor kerst verzameld en overhandigd aan mensen die in de 
opvang zitten in Vlaardingen en Rotterdam. Afhankelijk van de soort opvang, 
verschilt de inhoud van zo’n mand/tas. Dat kan bijvoorbeeld thee, shampoo, koekjes 
zijn, maar ook knutselspullen, pennen, knuffels als het om gezinnen met kinderen 
gaat.  
Dit idee hebben is besproken in de vergadering van de Verzamelde Kerken 
Vlaardingen en daar is het idee omarmd. Het is fantastisch dat we hierin samen 
optrekken om iets te kunnen betekenen voor onze naaste. Wij hebben ons 
opgegeven voor zo’n 50 tot 60 tassen. U doet toch ook mee? 
Binnenkort leest u of hoort u meer over hoe u zich kunt opgeven en hoe e.e.a. gaat 
werken. 
André Betsema 

 


