KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 15 FEBRUARI 2021 – WIJKBERICHTEN HOLY
Aanstaande zondag zal Petra Nijboer de viering verzorgen. De week erop is Ds. Ab
Haaima onze gastpredikant. Alle vieringen worden online uitgezonden via ons
YouTubekanaal PWH Vlaardingen. Ik wens u alvast goede vieringen toe.
Bij de diensten
De eerstvolgende kerkdienst waarin ik voorga is 7 maart. In de veertigdagentijdkalender gaat het over de vreemdeling. De teksten die centraal staan zijn Exodus 20,
9 en 10 en Romeinen 7, 14-25 en de evangelielezing komt uit Johannes 2, 13-25. Uit
deze teksten komt voor mij de worsteling naar voren tussen wat God vraagt, wat
goed is voor de naaste en het eigen belang. Thema voor de dienst is: De vreemde
ander […]. Wat zien we als we door de ogen van de vreemde ander naar onszelf
kijken?
ds. Hugo Habekotté
Ik ben er voor jou, dat is thema van de komende veertigdagentijd waarin de zeven
werken van barmhartigheid uit Mattheüs 25, 34-40 centraal staan. In de afgelopen
weken zijn er ongeveer honderd veertigdagentijd-kalenders bij gemeenteleden
bezorgd. Misschien heeft u er ook één besteld en is deze bij u op de mat gevallen. In
de komende weken willen we aandacht besteden aan de teksten en lezingen die
daarin staan. Hebt u geen veertigdagentijd-boekje, dan kunt u via de website van de
protestantse kerk toch meedoen, volg de instructie op
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ en u krijgt iedere dag een tekst
toegestuurd. In deze bijzondere tijd van afstand werken we op deze manier samen
aan een gemeenschappelijk project. Doet u mee?
ds. Hugo Habekotté
Vastenactie 2021
In Onderweg van 5 februari heeft u op pagina 13 kunnen lezen over de 40
dagentijdcampagne van Kerk in Actie en de Vastenactie. Met als thema: ‘Ik ben er
voor jou’, waarin zeven de zeven werken van barmhartigheid aan bod komen.
In dit wijkbericht kunt u lezen wat wij speciaal in onze wijk aan de Vastenactie doen.
Eén van die dingen is Vasten. Vasten is niet alleen niet eten en niet drinken, het is
ook aandacht en tijd die je normaal aan jezelf besteedt, in de Vastentijd te besteden
aan een ander die aandacht, eten of kleding nodig heeft.
Om ons daarbij te helpen is weer de Vastenkalender ontworpen met hele praktische
tips voor jong en oud om te Vasten en het geld dat daarmee wordt uitgespaard opzij
te leggen. U vindt de kalender op onze website op de speciale Vatenactiepagina. Dat
geld kan nu even niet in de bekende busjes aan het eind van de kerkdienst, maar in
bijvoorbeeld in een spaarpotje dat misschien nog ergens in huis rondslingert of dat
zelf te maken is. Dat geld kan overgemaakt worden naar rekening NL04 INGB 0000
0233 25 t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vaardingen, Maassluis.
Het gaat naar projecten van Kerken in Actie en naar Vluchtelingenwerk Vlaardingen.
Over dit alles krijgt u de komende weken meer te horen.
21 februari 1e zondag in de 40 dagentijd: de zieken verzorgen
Elders in Onderweg vindt u de beschrijving van het project van Kerk in Actie in
Moldavië.

Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en
aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met
hun verhaal terecht kunnen.
De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor dit project. U kunt uw bijdrage
overmaken op het bekende gironummer van de diaconie. Geld dat is gespaard via de
Vastenkalender kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de
Vastenactie
Pieter Wapenaar
Paaskaarsen
Ook dit jaar kunt u uw Huispaaskaars bij ons bestellen. Dit keer niet via een
intekenformulier, maar via onze website: www.pknvlaardingenholy.nl vindt u alle
informatie en een link naar een e-mail om uw bestelling door te geven. Wij zorgen
dan dat uw de Paaskaars thuis krijgt! U kunt uw bestelling doorgeven tot en met de
1e week van maart.
André Betsema
Hartelijk bedankt!
Wat ben ik, na mijn val, in de afgelopen weken verwend en blij gemaakt met zoveel
lieve kaarten, e-mails, telefoontjes en bloemen vanuit de gemeente. Heel veel dank
hiervoor!
Nel Trommel
Overleden
Op 10 februari is overleden Robert van der Meer. Rob en Mattie woonden in de
Wilgenhoeve in Hei- en Boeicop, maar hoorden nog bij onze gemeente. In de
volgende Onderweg staan we uitgebreider stil bij het overlijden van Rob.
Wij gedenken Hendrik Nikolaas van der Vorm (Joke Smitkade 13, overleden op 28
januari, 71 jaar). Samen met zijn geliefde Sophie kreeg hij zoon John, dochter
Elzeline en kleindochter Noor op wie hij heel trots was. Na het plotselinge enorme
verlies van Sophie kende Henk de rijkdom van een tweede grote liefde: die met Jet.
Henk was een vriend voor velen: recht door zee, gul, eerlijk en amicaal, had veel
gevoel voor humor en was streng doch rechtvaardig. Zijn zakelijk inzicht zette hij ook
in voor de kerk waarin hij jarenlang van enorme betekenis is geweest. Ook zette hij
zich in voor de golfclub. Praten over gevoelens, daar was hij minder goed in, al
opende hij zich wat meer de laatste jaren. Henk was positief van aard, maar ook
realistisch toen bleek dat hij niet meer beter kon worden. Omringd door liefde is hij
gegaan. En de grootste.. dat is volgens Paulus de liefde. Die woorden klonken bij het
afscheid op 3 februari in kerkcentrum Holy.
God bless you… die woorden gaf hij mensen graag mee. Wij bidden Jet, de
kinderen, de kleine Noor en iedereen die van Henk hield toe dat zij zich in hun gemis
en verdriet gedragen en gezegend mogen weten.
Petra Nijboer
Wij gedenken Roelof Lubertus Vernhout (Graaf Walramlaan, overleden op 30
januari, 91 jaar. Hij woonde jaren aan de Zwaluwenlaan, maar verbleef de laatste
periode in Drieënhuysen-Noord. Gelukkig kon zijn geliefde vrouw Waldtraut
verhuizen naar de Graaf Walramlaan, en kon ze hem veel bezoeken. Samen kregen
ze zoon Waldemar. Schoondochter Thea voelde voor hen beiden als een dochter.

Ruud Vernhout was integer, liefdevol, zorgzaam, creatief, handig, precies, respectvol
naar anderen en veelzijdig. 34 jaar werkte hij bij Shell, muziek en zingen waren zijn
passie. Ook sprak hij graag over zijn tijd bij de Marine. Het ouder worden en
daardoor inleveren viel hem zwaar. Thuis blijven wonen ging niet meer, hoe pijnlijk
ook. Onwerkelijk snel kwam het afscheid, maar er is veel dankbaarheid om wie hij
was en de vele herinneringen. Hij was een gelovig mens en een zeer trouwe
kerkganger totdat dit niet meer ging. Op vrijdag 5 februari was het afscheid in kleine
kring op Holy. Voor Ruud Vernhout was zijn houvast dat er Een is die over ons
waakt. Dat zijn vrouw Waldtraut, zoon Waldemar en schoondochter Thea zich
geborgen mogen weten bij die Ene in hun verdriet.
Petra Nijboer

