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Komende zondag zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan in de viering. Deze 
viering zal alleen online te volgen zijn via ons Youtube kanaal. De link daarnaar toe 
vind u op onze website.  
 
Afgelopen zondag was het toch weer vreemd om in een bijna lege kerk te zijn. De 
kerkenraad heeft besloten om ook het Kerkcentrum 2 weken te sluiten in verband 
met de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 
Covid19-virus. De volgende brief werd opgesteld voor de gemeenteleden: 
 

Aan alle gemeenteleden van de Protestantse wijkgemeente Vlaardingen-Holy 
 
De persconferentie van dinsdag 3 november jl. waarin de maatregelen om Covid-19 
in te dammen opnieuw zijn aangescherpt, stelt ons als kerkelijke wijkgemeente voor 
de vraag hoe om te gaan met de zondagse eredienst. Vanwege de scheiding van 
kerk en staat kan de overheid kerkelijke bijeenkomsten niet verbieden. De 
protestantse kerk in Nederland stelt dat in deze tijd online vieringen de voorkeur 
hebben boven samenkomsten met gemeenteleden. De keuze voor het één of ander 
wordt aan de plaatselijke kerken overgelaten. Om aan alle verwarring op dit punt een 
einde te maken, hebben wij besloten om de van overheidswege gegeven 
aanwijzingen voor bioscopen en theaters te volgen. Deze vormen van samenkomst 
komen het meest overeen met onze eigen erediensten op zondagmorgen. Als 
kerkenraad zijn wij ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij als kerkelijke 
gemeente op dit punt hebben. Het kan niet zo zijn dat alle publieke gelegenheden 
voor bepaalde tijd worden gesloten en op zondag onze kerk haar deuren openhoudt. 
De nadrukkelijke oproep om drukte te vermijden gaat wat ons betreft niet aan de kerk 
voorbij. 
 
Dit betekent dat zondag 8 en zondag 15 november de kerkdiensten zonder 
gemeenteleden worden gehouden en dat andere niet noodzakelijke bijeenkomsten in 
ons kerkgebouw de komende twee weken geen doorgang kunnen vinden. Voor de 
kerkenraad is dit geen gemakkelijk besluit, ook wij hadden het graag anders gezien. 
Wij hopen op uw begrip en gebed. 
 
De kerkenraad van wijkgemeente Vlaardingen-Holy 
 
Dat zou betekenen dat op we u op zondag 22 november weer kunnen ontvangen in 
het Kerkcentrum, maar ook is dat helaas niet mogelijk. Op deze zondag, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, herdenken we traditiegetrouw de gemeenteleden die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. Bij deze viering zijn altijd veel nabestaanden van 
hen aanwezig. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben we gezocht naar een invulling 
die zoveel mogelijk recht doet aan dit herdenken. Daarom zal vooraf een opname 
worden gemaakt van deze viering die dan op zondag 22 november online kan 
worden bekeken. ’s Middags worden dan de nabestaanden uitgenodigd om naar het 
kerkcentrum te komen om in een aantal bijeenkomsten, met een kort ritueel het 
steentje met daarop de naam van hun familielid en een roos op te komen halen. 
 



De eerste viering waarbij u weer welkom bent is dan op zondag 29 november as. 
Hiervoor kunt u een plaats reserveren via onze website. De dienst wordt dan ook 
weer via livestream uitgezonden. 
André Betsema 
 
Omgekeerde adventskalender 
Ik schreef er al eerder over de omgekeerde Adventskalender. Bij de omgekeerde 
adventskalender geef je iedere dag een verrassing aan een ander. Iedereen die 
hieraan mee wil doen, krijgt een tas en een kalender met daarop de artikelen die er 
per dag moeten worden ingedaan. Deze tassen  worden dan net voor kerst 
verzameld en overhandigd aan mensen die in de opvang zitten in Vlaardingen en 
Rotterdam. De inhoud van zo’n tas kan ook verschillen. Het kan bijvoorbeeld thee, 
shampoo, koekjes zijn, maar ook knutselspullen, pennen, knuffels als het om 
gezinnen met kinderen gaat. Dit idee is besproken in de vergadering van de 
Verzamelde Kerken Vlaardingen en daar is het idee omarmd. Iedereen doet mee. U 
toch ook!! U kunt ook meerdere tassen “bestellen” of als groep aan deze actie 
meedoen. 
Opgeven bij Wil Baris of Ria Witvoet 
Wil Baris:  w.baris43@gmail.com / tel : 4744811 
Ria Witvoet: rwit@hetnet.nl / 4742031 
 
Nog even dit […] 
Zojuist haast ik mij terug na een rondje kaarten bezorgen. Met het pastorale team 
hebben we het idee opgepakt om kaarten te sturen naar alle contactpersonen in de 
wijk. Afgelopen donderdag neem ook ik een stapel mee naar huis en begin aan mijn 
rondje. Bij het eerste adres bedenk ik dat het misschien aardig is om de kaart 
persoonlijk af te geven. Van het één komt het ander, want waar ik ook kom, ieder is 
wel in voor een praatje. Een bakkie koffie is zo gezet. De eerste avond ben ik drie 
kaarten opgeschoten. Inmiddels is het maandag en zijn er opvallend veel mensen 
thuis. Het zal wel te maken hebben met de tijd waarin we leven. En waar ik ook kom, 
ben ik vanzelfsprekend van harte welkom. Nadat ik weer een kaart lichter ben 
geworden, kijk ik op mijn horloge en is het half drie. Oeps, om drie uur moet de kopij 
voor de Onderweg binnen zijn, dus – en daarmee zijn we terug bij het begin van dit 
stukje, haast ik mij terug naar huis. Hier geen tijd voor koffie want u als lezer zit 
misschien ook wel op een kleine attentie in de vorm van een stukje van mijn hand te 
wachten. Dus bij deze. Prettige bijkomstigheid bij dit alles is wel dat ik de gemeente 
kaart voor kaart een beetje beter leer kennen. Wat daarvoor nog slechts de zoveelste 
naam op een enveloppe is, krijgt letterlijk gezicht. Ook van Vlaardingen als geheel 
krijg ik een beter beeld. Zo was ik bij iemand op de twaalfde verdieping. De avond is 
dan al gevallen en daarmee is het uitzicht een spektakel van licht met aan de horizon 
het avondrood. Schitterend. Voor de komende periode zijn we bezig met de 
voorbereiding voor de Eeuwigheidszondag en kijken we al uit naar Kerst. Eerste 
Kerstdag zal in het teken staan van de kinderen. Hoe dat precies uitpakt, daarover 
hoort u en jij de komende weken vast meer. Nog drie minuten tot het moment waarop 
ik dit stukje moet inleveren. Ontvangt allen een vriendelijke groet, 
ds. Hugo Habekotté  
 
Verdeling pastoraat Protestantse Wijkgemeente Holy 
Met de komst van de nieuwe wijkpredikant, de full time aanstelling van de kerkelijk 
werker en het wegvallen van pastoraal assistenten, is er gekeken naar een  
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(her)verdeling van het pastoraat. Onderstaand vindt u de indeling die is gemaakt en 
die is goed gekeurd door de kerkenraad.  
   
Adressen in de wijk 
De wijkgemeente wordt in tweeën gedeeld. 

• Hugo Habekotté zal door de hele wijk heen alle EVEN huisnummers onder zijn 
hoede hebben. 

• Petra Nijboer zal door de hele wijk heen alle ONEVEN huisnummers onder 
haar hoede hebben. 
 

Buitenwijkers 
Voor de gemeenteleden die buiten de wijkgemeente wonen, maar pastoraal bij Holy 
horen, hanteren we dezelfde regel. 
 
Pastoraal assistent Loes Hössen 

• De bewoners van de Meerpaal en de Meerpaalflat blijven onder haar hoede. 
Ook heeft zij enkele adressen door de wijk heen die onder haar hoede blijven 
vallen. Hugo en Petra weten van deze adressen.  

 
Verpleeghuizen 

• Uitzicht: De zelfstandige woningen (oneven nummers) vallen onder Petra. De 
mensen IN het huis vallen onder Hugo. 

• Drieënhuysen: De zelfstandige woningen Graaf Walraamlaan en Willem de 
Zwijgerlaan (even huisnummers) vallen onder Hugo. De bewoners in 
Drieenhuysen Noord vallen onder Petra en die van Drieenhuysen Zuid vallen 
onder Hugo.  

• Zonnehuis: Bewoners van het Zonnehuis vallen onder Hugo.  

• Vaartland: Gemeenteleden die bij Holy horen vallen onder Loes en Hugo 
 
Vervanging 

• Tijdens vakanties,  bij ziekte, afwezigheid of andere omstandigheden 
vervangen Hugo, Petra en Loes elkaar. 

 
Deze regeling is er om duidelijkheid te creëren voor iedereen. Dat is fijn voor u als 
gemeenteleden en voor het pastoraal team. Mocht u een beroep willen doen op 
iemand van het pastoraal team, dan weet u bij wie u moet zijn. 
 
Bedankt! 
Afgelopen zaterdag kreeg ik de bloemen van de kerk en daar wil ik u voor bedanken, 
ik was er erg blij mee. Maar ik denk dat er een misverstand is. Afgelopen vrijdag 6 
november had ik een afspraak met de chirurg. Ik moet een rugoperatie ondergaan, 
maar ben pas over twee of drie maanden aan de beurt. Dat viel wel even tegen maar 
met pijnstillers kom ik er wel doorheen. 
Vriendelijke groet  
Coby v.d. Zouwen 

 


