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Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend welke maatregelen er worden 
genomen tegen het sterk oplopende aantal besmettingen met Corona. En wat de 
kerkenraad dan besluit om te gaan doen. Het kan dus zijn dat het anders wordt dan 
dat ik nu hier schrijf. Houd u vooral onze website www.pknvlaardingenholy.nl in de 
gaten. Daar zal het actuele nieuws worden gepubliceerd. Voor nu ga ik er vanuit dat 
de alle geplande vieringen door kunnen gaan: 
Op 21 december a.s. zal Ds. Hugo Habekotté voorgaan in de viering van 4e Advent. 
Aanvang 10:00 uur. In het Kerkcentrum kunnen 30 personen de viering meemaken, 
de rest kan via de livestream meekijken. Voor het bijwonen van de viering in het 
Kerkcentrum kunt u zich opgeven via de link op de eerder genoemde website of door 
even te bellen met Mw. Corrie van Dorp, tel. 010-4740266.  
Op 24 december, 20:00 uur zal er een kerstavondviering worden gehouden in het 
Kerkcentrum. Ook nu weer maximaal 30 personen aanwezig. Opgeven via de 
gebruikelijke kanalen.  
Op 25 december zal er een viering zijn voor en door de kinderen van de 
kindernevendienst. Er kunnen dan maximaal 30 kinderen aanwezig zijn. De ouders 
en andere gemeenteleden kunnen de viering alleen via de ‘livestream’ meemaken. 
Kinderen graag opgeven via de link op de website www.pknvlaardingenholy.nl. 
We begrijpen dat er mensen zullen zijn die de viering op 1e Kerstdag graag hadden 
bijgewoond, omdat ze de viering op Kerstavond te laat vinden.  
Daarom zal er op 24 december van 14:00 tot ca. 16:00 uur een kerstbijeenkomst 
zijn in het Kerkcentrum waaraan maximaal 30 personen kunnen deelnemen. Op dit 
moment is het programma nog niet bekend, maar het zal een combinatie zijn van een 
kerstviering met een gezellig samen zijn. Er wordt voorrang gegeven aan mensen die 
niet op kerstavond kunnen komen. Opgeven via de link op de website of bij Corrie 
van Dorp (010-4740266). 
Voor zondag 27 december is de dienst voorbereid door een groepje gemeenteleden. 
Zij zullen de dienst verzorgen. Aanvang is 10:00 uur. Opgeven weer via de website 
en de telefoon.  
Op 3 januari tenslotte zal Ds. Hugo Habekotté weer voorgaan. Aanvang eveneens 
10:00 uur. Zoals gezegd: houd de website in de gaten, want het kan dus zijn dat de 
vieringen niet bezocht kunnen worden! 
Ondanks alles of juist vanwege alle beperkingen wil ik u allen van harte goede 
feestdagen toewensen en een gezond 2021! 
André Betsema 
 
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. Zo leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus.  
 
Vierde advent: 
Op de vierde adventszondag lezen we op de voorpagina van de Adventsbode het 
artikel ”Prachtig cadeau”. Wat zal er in het cadeau zitten? Het thema van deze 
zondag is: Wat een geschenk! (Lucas 1:26-38). Tijdens de kindernevendienst 
vertellen we deze zondag het verhaal van Maria. Zij krijgt een heel bijzonder 
geschenk. Het is een geschenk van God, voor Maria en voor de hele wereld. 
 
Kerstmorgen 
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Op kerstmorgen zullen we het adventsproject afsluiten. De kinderen zijn al weken 
hard aan het werk om het kerstspel te oefenen, te spelen en te filmen. We nodigen u 
allemaal uit om deze viering online met ons mee te kijken! 
Op de kerstmorgen zal de krantenbezorger de laatste keer de Adventsbode komen 
brengen. Op de voorpagina staat een mooie plaat van verschillende mensen. Zullen 
de mensen uitgeslapen zijn? Of zullen sommige een korte nacht gehad hebben? Het 
kerstfeest is immers vannacht al begonnen, maar gelukkig is het feest nog lang niet 
afgelopen.  
 
Zondag 27 december: 
Deze morgen is er een keertje geen online kindernevendienst. We hopen jullie 
allemaal in het nieuwe jaar weer te zien! 
 
Namens de kindernevendienstleiding, 
Henriette den Dekker-Hoeve 
 
Back to basic 
Natuurlijk we hadden het liever anders gezien. Kerst 2020, overvolle kerkdiensten, 
prachtige liederen over vrede op aarde of het langgerekte Gloria van één van de 
kerstgezangen. Want liever adem te kort vanwege het veelvuldig zingen, dan 
ademnood door alle beperkingen. We hadden het liever […]. Maar zo leerde ik reeds 
als kind: Lieverkoekjes worden niet gebakken. Hetgeen zoveel betekent als: Wees 
tevreden met wat je krijgt. Maar kunnen we tevreden zijn met Kerst in afgeslankte 
vorm? Nu is het niet mijn bedoeling om een nieuwe slinger aan de carrousel van 
teleurstelling te geven. Bewust kies ik voor een andere, positieve insteek. Kerst 2020 
gaan we back to basic, terug naar de kern. Want ook zonder alle versiering, zonder 
groots gevierd familiediner, zonder Kerstconcert in de Doelen, de boodschap van 
Kerst blijft overeind. Ergens ver weg van al het feestgedruis, in een stal wordt een 
kind geboren, Jezus is zijn naam. In de verlaten velden van Efratha, horen herders 
die wat samenklitten rond een houtvuur, de boodschap van de engel: Heden is voor 
jullie de Heiland geboren, je zult Hem vinden in doeken gewikkeld en liggend in een 
kribbe. Misschien zijn we Kerst 2020 dichterbij het gebeuren van toen dan ooit te 
voren. Het kraambezoek van de herders is maar kort. Op de terugweg loven en 
prijzen ze God om alles wat ze hebben gezien en gehoord, zoals het hun gezegd 
was. Het brengt mij bij de vraag: Wat hebben we eigenlijk nodig voor een goede 
Kerst? Natuurlijk ook ik mis dit jaar de volle kerkzaal, en het jaarlijks Kerstconcert, de 
gezelligheid en de sfeer met familie en vrienden. Toch als het er op aankomt, een 
goede Kerst staat of valt er niet mee. In de kern gaat het om de boodschap dat God 
in de komst van het kind van Bethlehem, Immanuël, met ons wil zijn.  
Gezegende Kerstdagen, 
ds. Hugo Habekotté  
 
Leven naar het Licht… 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is nog niet duidelijk wat er precies gezegd gaat 
worden vanavond bij de vervroegde persconferentie. Wat wel duidelijk is, is dat 
strengere maatregelen nodig zijn omdat de cijfers er niet om liegen. Maatregelen die 
weer hard zullen ingrijpen en die deze decembermaand aan het einde van dit toch al 
ingewikkelde jaar niet leuker zullen maken. Al veel is gezegd en geschreven over 
Corona, over het beleid vanuit de overheid, over solidariteit en saamhorigheid 
enerzijds en verschil van mening en lijnrecht tegenover elkaar staande opvattingen 
anderzijds. Er is Coronamoeheid, om allerlei redenen en er is ook wel een zekere 
somberheid voelbaar bij veel mensen: er worden dingen (en vooral mensen!) gemist 



en het duurt lang. Ook mensen die geen directe zorgen of verdriet hebben, hebben in 
deze tijd minder energie, vinden het thuis werken lastig of hebben er moeite mee met 
dat een bijzondere mijlpaal niet gevierd kon of kan worden. Het zijn maar enkele 
voorbeelden. Vooral worden gewone dagelijkse situaties - die zo vanzelfsprekend 
waren- gemist. Er gloort hoop, er is uitzicht op vaccinatie voor ons land, maar dat 
neemt niet weg dat we er nog niet zijn.  
We leven in de Adventstijd en dat zegt ons dat we in de donkerte mogen toe leven 
naar het licht. Licht met een hoofdletter, Licht van God dat ons bij wil schijnen, ook in 
heel moeilijke tijden. ‘s Ochtends vroeg - wanneer ik met mijn honden in het donker 
loop- hoor ik mezelf soms ineens zachtjes een lied neuriën. Vaak voel ik me daarna 
wat lichter , ook als ik wat somber was opgestaan die ochtend. Want u mag best 
weten dat ik me soms ook wat somber voel door dit alles. Gewoon omdat ik me 
zorgen maak om dierbare naasten of omdat iemand die ik ken vertelt zich verdrietig 
te voelen omdat alles zo anders is. Op de een of andere manier worden we allemáál 
geraakt, de een meer dan de ander. Wat ik u, jou, een ieder toewens, is dat we ook 
áángeraakt mogen worden. Aangeraakt door dat Licht van de hoop, Licht van het 
Kerstkind. Licht dat donker doorbreekt en het vertrouwen geeft dat dingen ook weer 
anders kunnen en zullen worden. Licht dan ons zó aanraakt, dat wij zelf weer een 
lichtje kunnen zijn voor wie dat in deze tijd extra nodig heeft. 
Ik wens u en jou, mede namens Frank een waardevolle advent- en kersttijd toe en 
een goed begin van 2021. 
Petra Nijboer  
 
Actie “Omgekeerde Adventskalender” 
Kerst komt steeds dichterbij. En de tassen van de adventskalender worden steeds 
voller. Nog even een herinnering: Vrijdagmiddag 18 december kunnen de tassen 
worden ingeleverd tussen half 3 en 5 uur in het Kerkcentrum .Lukt dit niet? Dan even 
een belletje naar Ria Witvoet; tel: 4742031 Of naar Wil Baris; tel: 4744811. 
Ria Witvoet 
 
Bedankt! 
Ook namens mijn vrouw wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties en de bloemen 
van de wijk Holy ter gelegenheid van ons 65 jarig huwelijk en mijn 90ste verjaardag. 
Nogmaals hartelijk bedankt en goede kerstdagen toegewenst van 
Riet en Jacques Breederveld 
 
Oud Papier Actie: 
Vanwege de jaarwisseling staan de containers pas op zaterdag 9 januari 2021  
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 de 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 opbrengst. 
Opbrengst: november:   4.160 kg - €  132,12 
Namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud wensen wij iedereen, ondanks de 
bijzondere Coronatijd, Prettige Feestdagen en tot zaterdag 9 januari 2021. 
 



 
 


