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Komende zondag zal Dr. Freek Bakker uit Voorschoten bij ons voor gaan. Freek 
was tot zijn pensionering Universitair docent Geesteswetenschappen aan de 
Universiteit van Utrecht. De viering begint om 10:00 uur en is live te volgen via ons 
kanaal op YouTube. De link hiernaar toe kunt u aanklikken via de homepage van 
onze website: www.pknvlaardingenholy.nl. Daar treft u ook de Orde van Dienst aan. 
Ook is het mogelijk om met 30 mensen de viering in het Kerkcentrum bij te wonen. 
Hiervoor moet u wel reserveren. Dat kan tot zaterdagmiddag 16:00 uur via de link op 
onze website. Belt u liever? Dan kunt u contact opnemen met Corrie van Dorp, tel. 
010-4740266. Mochten er teveel mensen willen komen, dan is het mogelijk dat u 
bericht krijgt dat u er deze keer niet bij kunt zijn. Een volgende keer gaat u dan weer 
voor. Ik wens u alvast een goede viering toe. 
André Betsema 
 
Oud Papier Actie: 
Op zaterdag 7 november staan de containers weer op de stoep van het 
Kerkcentrum Holy. Daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur uw oud papier (zonder 
plastic) en karton (gescheiden) weer bij ons kwijt. We houden nog steeds 1,5 meter 
afstand!! 
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven. 
Denkt u ook aan de looproute om de containers heen? Onze medewerkers lopen op 
het kerkplein en helpen u graag bij het lossen van uw auto of fiets. 
De papierprijs (€ 31,76/ton) blijft nog steeds érg laag, dus hebben wij véél kilo’s 
nodig om onze goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij 
helpen? Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de 
afvalbak. De hoeveelheid loopt langzaam terug, zo ook helaas de opbrengsten. 
Opbrengsten: augustus:     3.080 kg - €   97,82 

september:  3.480 kg - € 110,52 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en tot zaterdag 7 november, 
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Orde van dienst & Holy Actueel 
Sinds 2007 stel ik elke week de (papieren) orde van dienst en Holy Actueel samen. 
Het totaal loopt inmiddels tegen de 750 aan. Een mooi rond getal om er een punt 
achter te zetten. 
Wie wil dit van mij overnemen?  
Kennis van Word is wel belangrijk. Daarnaast is het prettig om met een 
muziekprogramma te kunnen werken om sommige melodieën op muziek te zetten. 
Maar daar is misschien ook wel iemand voor te vinden die je daarin assisteert.  
Belangrijkste is dat je het leuk vindt om te doen! Ik geef je graag de gewenste 
informatie. 
Piet George Klootwijk | 010 – 4748820 | 

pg.klootwijk@gmail.com of liturgieholy@gmail.com     
 
In memoriam Willempje Visser - Kerver 
Maandag 19 oktober 2020 overleed Willempje Visser - Kerver, na een lange 
lijdensweg. Al vóór het overlijden van haar man Jan Visser, op 13 september 2018, 
moet Wil iets onder de leden hebben gehad, maar dat heeft zij opzij gezet om voor 
Jan te kunnen zorgen in zijn laatste levensfase. Januari 2019 werd bij haar de 
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diagnose nierkanker gesteld. Aanvankelijk totaal overrompeld, ging zij zoals bij haar 
karakter past de strijd aan en wist daarbij, met veel tussentijdse medische ingrepen, 
toch nog lang haar kwaliteit van leven te bevechten. Maar tegen het einde van dit 
voorjaar werd het niet meer zoals het daarvóór was, nam de pijn hand over hand toe 
en raakten de medische mogelijkheden van lieverlee uitgeput. Via een laatste 
ziekenhuisopname kwam zij zoals haar wens was gelukkig toch nog in het Zonnehuis 
terecht, op de palliatieve afdeling Mathilde, waar zij na enkele dagen rustig is 
ingeslapen. Wil mocht 83 jaar worden.  
 
Geboren is ze op Schipluiden, opgegroeid in een orthodox-protestants nest. Later is 
zij met haar ouders in de Westwijk gaan wonen, toen al deed ze ‘bejaardenbezoek’, 
net als in Holy-Zuid later, toen daar de noodkerk kwam. Geruime tijd was ze diaken 
in de Holy-wijk. De laatste tien jaar is ze vergroeid geraakt met Het Zonnehuis, zou je 
haast kunnen zeggen. Ze had talent om met allerlei bewoners om te gaan, met wie 
ze in gesprek ging en daarbij geen enkele moeilijkheid uit de weg ging. Haar eigen 
ervaringen uit de zorg bij Uitzicht, 10 jaar lang, kwamen haar daarbij zeker van pas. 
Ook zong ze heel graag met mensen met dementie geestelijke liederen, in het begin 
kon ze daar nog samen heen met Jan. Zonder enige schroom nam ze het voortouw 
als dat nodig was om iets op te vangen. Als diaken zette ze zich in voor een 
waardige zondagsdienst en een hartelijke ontvangst van de bewoners daarbij. 
 
Wil worstelde ermee, dat je dat toch zoveel onheil overkomen kan, ondanks een 
diepgelovige levenswandel. “Ik kan geen kant op, het voelt alsof alles me ontnomen 
wordt.” Als het kwaad goede mensen treft, dat boekje hielp haar op weg. Ze zocht 
naar licht en leven. Naar een God die mij kent, door en door zelfs, dieper dan ik 
mijzelf ooit ken, die mij in de ruimte zet (Ps. 139). En ze had humor! Het vermogen 
om de dingen lichter en dragelijk te maken, ook als ze eigenlijk onverteerbaar zijn.  
“We moeten positief blijven en daar vecht ik voor,” was haar motto. 
Wil was – haar naam zegt het al – uitermate wilskrachtig. Ze gaf niet op en wilde 
alles regelen, alles besturen, alles uitstippelen, alles zien, alles weten. Zij kon niet 
loslaten en al helemaal niet wie haar lief en dierbaar waren: haar beide dochters 
Astrid en Filiz, en haar drie kleinkinderen. Maar toen het moment eenmaal daar was, 
kwam de rust over haar om alles over te geven. Aan haar leven wordt zichtbaar: 
gelijk een boom is een mens in groei en bloei door alle levensfasen heen.  
 
Dinsdag 27 oktober hebben we in de kleine kring en met velen via de live stream 
afscheid genomen van Wil in crematorium De Dijk te Maassluis. Mooie, kostbare 
herinneringen hebben we daar met elkaar gedeeld. Haar kinderen en kleinkinderen 
en haar zus Ria in het bijzonder, en allen die haar in hun hart gesloten hebben, 
wensen we veel sterkte. Haar nagedachtenis zij tot zegen. 
ds. Peterjan van der Wal 

 


