
Komende zondag, 7 februari zal Ds. Hans Buurmeester bij ons voorgaan. U kunt de 
viering live meebeleven via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. De link naar dit 
kanaal en de Orde van Dienst kunt u zondag vinden op onze website. 
Op 14 februari zal onze wijkpredikant, Ds. Hugo Habekotté, de viering verzorgen. 
Zelf schrijft hij hier over. Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Bij de diensten 
Onlangs heb ik de kerkdiensten van de afgelopen maand teruggekeken. Tijdens de 
dienst zelf zie ik vóór mij en rechts van mij de nieuwe camera’s hangen. Iedere 
beweging die zij waarnemen komt uitvergroot uw en mijn huiskamer binnen. De lens 
– niet groter dan de nagel van mijn duim, is het sleutelgat waardoor ieder die dat wil 
mee kan kijken. Wonder van techniek. Bij deze wil ik het team bedanken dat er in de 
afgelopen weken hard aan heeft gewerkt om de nieuwe installatie operationeel te 
krijgen.  
 
Zondag 14 februari komen de lezingen uit 2 Koningen 5 (genezing van Naäman) en I 
Korinthe 9, 24-27. Het thema is: Waar gaan we voor? Tegenslag en overwinning. In 
deze tijd waarin nog veel te overwinnen is, mogen we vooruit kijken. Waar gaan we 
voor als alles wat ons nu belemmert achter de rug is? Met Naäman zien wij uit naar 
herstel. Dat de weg er naartoe niet eenvoudig is, dat hoeft geen betoog. Kunnen we 
nu al dromen over het moment dat het zover is en wat is dat dan? Met u zie ik uit 
naar een mooie viering en misschien […]. Laat ik nog maar niet op de zaken vooruit 
lopen.  
Ds. Hugo Habekotté 
 
Vastentijd: een reminder 
Op 17 februari met Aswoensdag start de Veertigdagentijd. In de vorige Onderweg 
schreven we daar al over. Hoe de komende tijd ook zal verlopen, er is hoe dan ook 
nog veel onzeker. Graag willen we de vastentijd op afstand maar in verbondenheid 
met u en jou beleven. Het is onze bedoeling om in de edities van Onderweg in de 
veertigdagentijd aandacht te besteden aan de veertigdagen kalender van de 
Protestantse kerk. Als pastoraal team en als kerkenraad willen we u deze kalender 
aanbieden, zodat er u er die periode zelf iets aan kan beleven en we onze gedachten 
erover met u kunnen delen via website en Onderweg.  
Inmiddels heeft een aantal mensen al aangegeven graag deze kalender te 
ontvangen. Doet u ook mee? Als u graag een kalender wilt ontvangen, wilt u dit dan 
even laten weten aan één van ons, via mail of telefoon? Dan zorgen wij dat het in 
orde komt.  
Loes Hössen, ds. Hugo Habekotté en Petra Nijboer 
 
Overleden 
Op 28 januari is overleden Hendrik Nikolaas van der Vorm, Joke Smitkade 13. 
Henk is 71 jaar geworden. 
Op 30 januari is overleden Roelof Lubertus Vernhout. Hij woonde in Drieënhuysen-
Noord. Hij is 91 jaar geworden. 
Een volgende keer zullen we op deze plek uitgebreider stil staan bij hun overlijden. 
Wij denken aan hen die zij achterlieten.  
Petra Nijboer  
 



Wij gedenken Christiaan Abraham de Bruijn, overleden op 13 januari. Hij werd 90 
jaar en woonde de laatste periode in Uitzicht. Chris was een zachtaardig, warm en 
positief mens, iemand die altijd bezig was en met passie de dingen deed waar hij 
waarde aan hechtte. Hij stond altijd achter Janneke, er was veel liefde. Als vader en 
opa was hij trots en liefdevol. Hij was een zeer gelovig mens en de kerk was heel 
belangrijk, hij was heel erg betrokken bij onze gemeente. Gods genade beleefde hij 
als een houvast. Dat klonk ook door in de teksten en liederen tijdens de dankdienst 
voor zijn leven. Zijn laatste periode kenmerkte zich door inleveren. Het is heel fijn dat 
zijn naasten afscheid van hem konden nemen. Omringd door liefde is hij gegaan. 
Maandag 18 januari was het afscheid op Holy. Wij bidden Janneke, de kinderen , 
klein- en achterkleinkinderen kracht en liefde toe. Dat zij zich gedragen mogen weten 
door de God van genade waar Chris zo in geloofde. 
Petra Nijboer  
 
 
 
  


