KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 23 NOVEMBER 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY
Afgelopen zondag stonden we stil bij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk
jaar zijn overleden. Hun namen werden genoemd en de familieleden konden het witte
steentje ophalen in het Kerkcentrum. Het was anders dan anders, maar toch hebben we
met elkaar vorm kunnen geven aan deze zondag. Veel dank aan alle medewerkers die
dit hebben mogelijk gemaakt!
Aanstaande zondag is Ds. Hugo Habekotté onze voorganger. 30 personen kunnen de
viering in het Kerkcentrum live meemaken. Hiervoor kunt u zich aanmelden via onze
website www.pknvlaardingenholy.nl. Volgt u de aanwijzingen op het scherm. Ook kunt u
contact opnemen met Mw. Corrie van Dorp, tel. 4740266. U krijgt dan nog te horen of u
inderdaad naar het Kerkcentrum kunt komen. Anders is het ook mogelijk om de viering
via de livestream mee te maken. Ook hiervoor kunt op onze website terecht. Ik wens u
alvast een fijne 1e Adventsviering toe.
André Betsema
Bedankt!
Bij deze wil ik graag mijn dank uitspreken voor de manier waarop het pastorale team en
de vrijwilligers het mogelijk hebben gemaakt om zondag de overledenen te herdenken.
Het was voor mijn zoon en mij een respectvol, waardig afscheid. We waren onder de
indruk. Hartelijk dank daarvoor.
Mw. E.D. v.d. Boor
Adventsproject Kindernevendienst
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de adventstijd
met de kinderen na. Elke week zullen de kinderen de “Adventsbode” thuis bezorgd
krijgen. We zullen in de online kindernevendiensten met elkaar spreken over deze
speciale krant met nieuwsberichten. Zo leven we toe naar kerst, het feest van de
geboorte van Jezus.
Op de eerste adventszondag staat in de Adventsbode op de voorpagina het artikel
“Kerstfeest in zicht”. U denkt misschien: het duurt nog héél lang voordat het kerst wordt.
De verslaggever heeft echter toch al heel wat van het kerstfeest in zijn stad gezien! Het
thema van deze zondag is dan ook: Zie je al wat? (Marcus 13: 24-37)
Kinderen gezocht voor het kerstspel
Ook dit jaar willen we weer met de kinderen een kerstspel spelen. Vanwege de Corona
maatregelen zullen we de scènes van tevoren buiten opnemen. Op kerstmorgen zullen
deze scènes dan in de dienst te zien zijn. De kinderen zullen verkleed zijn en kunnen
indien wenselijk minder herkenbaar in beeld gebracht worden. Sommige kinderen
hebben zich al opgegeven voor dit kerstspel. Heb je dit nog niet gedaan, maar wil je dit
wel graag, laat het ons dan even weten via de app of mail (Kndholy@gmail.com). We
zouden het leuk vinden als je meedoet!
Namens de kindernevendienstleiding,
Henriëtte den Dekker-Hoeve
Kerstwensboom
Boven dit stukje staat ‘Kerstwensboom’ en dat heeft alles te maken met het idee voor de
komende periode. De kerstboom die dit jaar op het liturgisch centrum staat, willen we

vullen met uw en jouw Kerstwensgedachte. Bedenk een Kerstwens en schrijf die op een
hart van ongeveer 10 bij 10 centimeter. Versier dit hart met een kerstbal, een foto van
jezelf en eventuele gezinsleden of gewoon een mooie strik. Vanaf de derde Advent
worden deze Kerstwensen in de boom gehangen. De boom blijft staan tot en met zondag
10 januari (eerste zondag na driekoningen). De kerstwensen kunnen worden ingeleverd
bij Kerkcentrum Holy tijdens de kerkdienst op zondag of van maandag tot met donderdag
wanneer het gebouw voor andere activiteiten is geopend. Met elkaar maken we er een
bijzondere Kerstwensboom van.
ds. Hugo Habekotté
Wie zingt er mee?
Waarschijnlijk zullen de beperkingen rond het zingen in de zondagse vieringen helaas
nog wel even duren. Op dit moment wordt de gemeentezang afwisselend door Jaap en
André gedaan, maar wellicht zijn er gemeenteleden die ook best met z’n tweeën of
drieën wel eens zouden willen zingen tijdens de vieringen. Lijkt u dat wat? Geef u dan
op bij de scriba: scriba@pknvlaardingenholy.nl. Dan gaan we daarna kijken of we een
rooster kunnen maken.
André Betsema
Koffieochtend
De wekelijkse koffieochtend gaat weer verder! Iedere vrijdagmiddag kunnen wij elkaar
ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Plaats: in de hal van het
Kerkcentrum Holy Tijd: vrijdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur. Graag wel vooraf
aanmelden. We kunnen maximaal 18 personen ontvangen. Aanmelden kunt u bij:
Connie Koole: connie.koole@hotmail.nl of bij
Corrie van Dorp: corrievandorp@hetnet.nl of tel. 010-4740266.
U bent van harte welkom!
Corrie van Dorp
Sint Pannekoek
Op 29 november vieren we Sint Pannekoek! Sint Pannekoek is een van oorsprong
Rotterdamse traditie en wordt nu ieder jaar, door het hele land, gevierd. Je legt een
pannenkoek op je hoofd en zegt: “Wij wensen je een vrolijk en gezegende Sint
Pannekoek”. Het is eigenlijk de bedoeling dat je met anderen aan tafel pannenkoeken
eet. Je ontmoet elkaar en je maakt er een feest van. In deze “rare” tijd kan dat helaas
niet. Maar je kunt er vast wel iets op verzinnen! Zomaar een idee: bak pannenkoeken
en deel ze uit aan je buren; een lekker zondags etentje!!! Of vraag iemand aan tafel om
mee te eten( kunnen ook 2 personen zijn) of…………… vul maar in!
In ieder geval maak van deze zondag een echte Feestdag!!!.
Het verhaal van Sint Pannekoek kun je vinden op de website: www.sintpannekoek.nl
De omgekeerde adventskalender
Een actie van de gezamenlijke kerken in Vlaardingen. Zondag 29 november: 1e advent;
we beginnen met de omgekeerde adventskalender. Als het goed is, zijn de tassen voor
deze adventskalender afgelopen week bij iedereen afgeleverd. Met elkaar gaan we
deze tassen vullen; iedere dag iets in de tas. En dan vlak voor Kerst, op vrijdag 18
december, kunnen de gevulde tassen worden ingeleverd bij het Kerkcentrum tussen
half 3 en 5 uur. Op deze manier komen de tassen op tijd voor Kerst bij mensen in de
opvang

Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Wil Baris, tel: 47444811,
w.baris43@gmail.com of bij Ria Witvoet, tel: 4742031, rwit@hetnet.nl
Ria Witvoet
Actie Wijkkas 2020
Graag vragen wij uw aandacht voor de actie wijkkas van dit jaar: De belangrijkste bron
van inkomsten voor de wijkkas zijn een zestal collectes per jaar en giften die worden
ontvangen uit de wijk. Helaas is dit niet voldoende om alle uitgaven, zoals o.a.
bloemengroet, activiteiten voor kindernevendienst en 11+groep, kosten voor de
liturgische bloemschikkingen en het drukken van ons wijkblad te kunnen voldoen.
Daarom willen wij een beroep op u doen, zodat alle activiteiten gewoon door kunnen
blijven gaan. Wij ontvangen uw bijdrage graag op rekeningnummer
NL71RABO0373730853 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen inz.
Wijkkas Holy onder vermelding van Actie Wijkkas.
Wij danken u voor uw bijdrage!
Gabriëlle Wijnstok
LiveStream
Ook onze wijkgemeente heeft, in deze Coronatijd, de beslissing genomen in het vervolg
de kerkdiensten te gaan uitzenden via YouTube.
Toen in maart dit jaar de kerkgebouwen, door geheel Nederland, werden gesloten voor
de zondagsdiensten, besloot men in onze wijkkerkenraad een samenwerking met de
Rehobothkerk aan te gaan, voor wat betreft de registratie van de zondagsdienst.
Wekelijks werd de ‘zondagdienst’ op vrijdag op genomen, wisselend, vanuit de 2
kerkgebouwen. Deze basisregistratie werd dan bewerkt en aangevuld met de teksten
van de gezongen liederen.
Dit alles zorgde voor heel veel werk en inspanning om deze zondagsvieringen op tijd,
voor de bewuste zondagochtend 10 uur, online te hebben.
Na 27 weken is hier een eind aan gekomen en heeft onze wijkkerkenraad besloten om
over te stappen naar een sterk vereenvoudigde vorm en zo continuïteit te waarborgen
van het livestreamen van onze kerkdiensten.
Dit besluit resulteerde wel tot een minder mooie registratie van de zondagsdienst (door
een eenvoudige livestream camera), maar de kosten waren niet al te hoog en
continuïteit en de eenvoud van bediening stond voorop (alles kon door 1 persoon live
worden geregeld). Mede door dat het geluid prima was, kreeg u als gemeentelid toch
het gevoel erbij ‘in onze dienst’ aanwezig te zijn.
Nu, na een aantal uitzendingen waarbij de beperkingen steeds meer gevoeld werden, is
het mogelijk geworden, met een gulle gift van één van onze gemeenteleden, om zowel
het beeld als de mogelijkheden van livestreaming, op een hoger en vooral
professioneler niveau te brengen.
De komende weken zullen veel vrijwilligers hiermee in het gebouw aan de slag gaan
zodat, in het vervolg de beelden, vanuit 2 verschillende opstellingen (2 professionele
camera’s) in de kerk kunnen worden weer gegeven. De beelden en het geluid zullen,
vanuit de ‘regieruimte’ (achter in de kerk), rechtstreekst ’s zondags worden uitgezonden
via YouTube.

U kunt deze uitzendingen mee beleven via onze website: www.pknvlaardingenholy.nl
en dan, ‘bij Kerkdienst bekijken?’, te klikken op ‘YouTube kanaal pwhvlaardingen’
Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks via uw webbrowser, naar YouTube gaan. Type, in het
zoekvenster (in YouTube), pwhvlaardingen in. Hierna bent u in het kanaal van onze
kerk en ziet u alle voorgaande livestream diensten staan. De nieuwste livestream staat
bovenaan.
Wij, het team van de beamer en livestream, wensen u allen de komende tijd Gods
zegen toe en veel kijkplezier bij de livestream van ONZE wijkgemeente.
Heel fijn!
Een hartelijke groet en de mooie bos bloemen vanuit het kerkcentrum Holy, dank
daarvoor! Gelijktijdig wil ik mijn bewondering uiten voor de videogroep die de afgelopen
maanden een prachtige livestream van de kerkdiensten heeft gemaakt .
Maarten van der Schaft
In Memoriam:
Zondag 25 oktober is in de leeftijd van 92 jaar Wouterina Storm – Olieman, overleden,
een week later – dinsdag 3 november - overleed haar echtgenoot Jan Storm in de
leeftijd van 96 jaar; ouders van Annelies Sondorp en Tineke van der Linden,
schoonouders van Henk en Paul. Tot voor enkele maanden woonde echtpaar Storm
nog zelfstandig aan de Dillenburgsingel op nr. 100, sinds enkele weken in DrieënHuysen Zuid. Trouw leefden zij met de kerk mee en namen op bescheiden wijze hun
plekje in. Het liefst bleven zij op de achtergrond.
Geboren en getogen in Vlaardingen waren zij bij veel ouderen bekend. Rina o.a. door
haar betrokkenheid bij de Hervormde Vrouwengroep en Jan vooral door zijn werk als
chef bij de plantsoenendienst in Vlaardingen en het wekelijkse collecten-telwerk op
maandag in de kerk.
Vrijdag 30 oktober heeft de begrafenis van Rina plaatsgevonden op begraafplaats Holy,
zaterdag 7 november gevolgd door de ter aarde bestelling van haar echtgenoot Jan.
In de diensten van Woord en gebed luisterden we o.a. opnieuw naar hun trouwtekst uit
Genesis 22 vers 14: De HEERE zal het voorzien! (oude vertaling)
Laten we hen gedenken als trouwe, betrokken en gelovige gemeenteleden!
Ds. Hans Mast

