KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 4 JANUARI – WIJKBERICHTEN HOLY
Allereerst wil ik u allen namens de kerkenraad van harte een goed en vooral gezond
nieuwjaar toewensen: ‘Veel Heil en Zegen’ zoals men dat vroeger ook wel zei.
We hopen dat dit jaar een meer ‘normaler’ jaar mag worden dan het afgelopen jaar.
Wij doen ons best om zo goed mogelijk contact te houden met iedereen. U helpt ons
toch ook daarbij?
Het ging toch anders….
Vorige onderweg schreef ik over de komende diensten en activiteiten in de kersttijd.
Met de kanttekening dat het toch allemaal anders zou kunnen gaan dan we op dat
moment wisten.
En het ging anders… ’s Avonds kondigde de regering een harde ‘lockdown’ af die tot
en met 18 januari zal gaan duren. De kerkenraad heeft daarop besloten om de
vieringen alleen nog online aan te bieden en de geplande activiteiten te annuleren.
Maar wat hebben we er met elkaar toch een mooi Kerstfeest van kunnen maken!
Petra Nijboer schrijft hierover.
Op zondag 10 januari en zondag 17 januari zal onze wijkpredikant voorgaan in de
online vieringen. Die kunt u live meemaken via onze YouTubekanaal pwh
vlaardingen. De link vindt u ook op onze website. Aanvang van beide vieringen is
10:00 uur. De Orden van Dienst voor deze vieringen staan dezelfde zondag ook op
de website.
André Betsema
Even terugblikken
Het was niet fijn voor collega Hugo dat hij niet in de gelegenheid was om zelf voor te
gaan op de laatste adventszondag en in beide kerstvieringen. Soms gaan dingen
anders dan je wilt. Dat gold overigens überhaupt voor kerst, want het zou al ‘anders
zijn dan anders’ en door de maatregelen werd het nóg weer anders. Zeker ook voor
de kinderen. Toen Hugo ziek werd, werd het óók weer anders. Hoe dan ook hebben
we kerst gevierd, in verbondenheid met elkaar. Heel veel goede reacties kwamen op
de kerstvieringen.
Veel mooie reacties kwamen er op de prachtige kerstkaart waarvoor een enkele
kinderen van de kindernevendienst zo mooi hadden getekend. De Christmas
Selection van JUN heeft veel mensen blij gemaakt met hun muziek, en ontroerd. Ook
de kinderen die musiceerden deden dat: Sofia, Laura en Thijs ,net als onze
‘huiszangers’: Jaap en André en organist Piet George. Er was een prachtige
belichting die zorgde voor een fijne sfeer, en natuurlijk de technici zonder wie het
helemaal niet zou hebben gekúnd: vieringen live streamen of opnemen. Dan de
kerstwensboom die vol hing met mooie wensen…
Tot slot: wat een geweldig kerstspel hebben de kinderen van de kindernevendienst
samen met de leiding in elkaar gezet. Ze gingen letterlijk de wijk in (mooi, want dat
willen we toch heel graag, als kerk zichtbaar zijn in en van betekenis zijn voor de
wijk!) en hebben zo het verhaal verteld. Het plezier straalde er van af, maar ook het
harde werken, want was is er veel tijd, aandacht en zorg besteed aan die mooie film!
Kortom: Ja, het was ‘anders’: kerst 2020…maar wat wás het een mooi feest dankzij
velen.
Iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt: bedankt!
Petra Nijboer

Goede wensen
Langs deze weg wil ik u en jou, mede namens Frank heel hartelijk bedanken voor
alle goede wensen die wij voor de kerstdagen en het nieuwe jaar mochten
ontvangen, zowel die via brievenbus als telefoon of per mail.
2021. Een jaar dat nog bijna helemaal voor ons ligt. Een jaar waarvan iedereen
hoopt dat het een jaar zal zijn waarin de dingen weer anders zullen worden dan ze
nu nog zijn. Waarin gewone dingen die zo bijzonder bleken toch weer kunnen…
U en jou wensen Frank en ik vrede en alle goeds, vonkjes licht, zegen en Liefde.
Blijf goed voor u zelf en voor elkaar zorgen. Houd moed. Heb lief.
Petra Nijboer
Nieuwe e-mailadressen
Voor het aanleveren van berichten voor zowel Holy Actueel als de Onderweg zijn
nieuwe e-mailadressen gemaakt: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl en
onderweg@pknvlaardingenholy.nl. Graag vanaf nu deze adressen gebruiken. Holy
Actueel zal voorlopig alleen online worden uitgebracht. Ingestuurde berichten kunnen
direct worden geplaatst op de website. De kopij voor Onderweg moet tweewekelijks
op maandag voor 16:00 uur worden ingestuurd.
André Betsema
In memoriam
Afgelopen weken overleden maar liefst 5 gemeente leden.
Vanwege de beperkte ruimte in Onderweg, zullen de volledige In Memoriams op de
website worden gepubliceerd. Via de homepage (www.pknvlaardingenholy.nl) kunt u
deze vinden.
Op maandag 7 december is overleden: Ester Vegt op de leeftijd van 91 jaar. Esther
woonde de laatste jaren van haar leven in zorginstelling De Meerpaal. Zij was vele
jaren een trouw en betrokken deelneemster aan de Bijbelkring aldaar.
Op donderdag 10 december is overleden Dirkje Mooiman-Harteveld in de leeftijd van
91 jaar. De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag 15 december vanuit de Aula van
begraafplaats Holy. ‘Zij was een hele lieve vrouw.’ Deze kernachtige omschrijving van
een gemeentelid uit de Westwijk staat voor de indruk die Dirkje bij velen heeft
achtergelaten.
Op zaterdag 19 december is overleden: Andries (André) ter Brugge. Hij mocht 96
jaar worden. André woonde hier in de wijk Holy. Afgelopen maandag namen we
afscheid van André met woorden uit de psalmen 32 en 119.
Op zaterdag 27 december is overleden Leen Schenk in de leeftijd van 80 jaar. De
dankdienst voorafgaande aan de crematie vond plaats op 2 januari jongstleden.
De afgelopen drie jaar woonde Leen samen met zijn vrouw Chris weer in Vlaardingen.
In memoriam Rie van Leeuwen – Brouwer
Op het moment dat ik deze woorden schrijf, ben ik nog vol van haar begrafenis die
zojuist heeft plaatsgevonden. De woorden van liefde en dankbaarheid waaraan de
kleinkinderen stem geven; de muziek en het lied van Marco Borsato dat door een
kleindochter wordt gezongen. De talenten van Rie die op haar kinderen en
kleinkinderen zijn overgegaan en vorm krijgen in de dankdienst voor haar leven.

