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In de vorige Onderweg heeft u al kunnen lezen over de vieringen in de Goede 
Week en Pasen. Alle vieringen zijn live te volgen via ons YouTube kanaal PWH 
Vlaardingen. Ik wens u alvast goede vieringen en Gezegende Paasdagen toe. 
André Betsema 
 
Eerste half jaar, een korte terugblik 
Op het moment dat ik dit stukje voor Onderweg schrijf is het precies een half jaar 
geleden dat ik als predikant van Vlaardingen-Holy ben bevestigd. De start was al 
bijzonder vanwege het beperkt aantal gemeenteleden dat aanwezig mocht zijn. Wie 
kon toen bedenken dat de beperkingen zoveel strenger zouden worden […]. Dat 
maatregelen als deze geen ‘loos alarm’ zijn, hebben we vlak voor Kerst als gezin 
ervaren. De Lock down, werd ook voor ons quarantaine en herstel van het virus. We 
zijn er gelukkig goed doorgekomen. De beperkingen en het daarmee gepaard gaande 
trager levensritme hebben – daar moet ik eerlijk in zijn, ook een positieve kant. Tussen 
de bedrijven door blijft er tijd over om te klussen in en om onze nieuwe woning. Wie in 
deze tijd langsloopt, moet niet vreemd opkijken als u de ‘tuinman’ ontmoet. En dat is 
nog maar één van mijn vermommingen – zoals onze overbuurman onlangs opmerkte. 
In de gemeente begint het al aardig te wennen. Of ik ook voor iedereen de ‘gedroomde 
predikant’ ben […]? U en jullie leren mij steeds beter kennen. Door de situatie bent u 
voor mij niet op dezelfde wijze ‘in beeld’. Dat maakt het soms best lastig. Mijn 
uitgangspunt voor nu en de toekomst: Meer dan eens pas ik mij aan de gegeven 
omstandigheden aan, in veel zult u ‘mijn watermerk’ herkennen.  
Ontvang een hartelijke Paasgroet, 
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Palmpasen bij de kindernevendienst 
Afgelopen zondag hebben we met de kinderen van de kindernevendienst online 
palmpaasstokken gemaakt. De kinderen hoorden het Bijbelverhaal van de intocht in 
Jeruzalem en ontdekten samen de betekenis van de verschillende onderdelen van 
de palmpaasstok.  
Via de computer waren we zo met elkaar verbonden en hebben we goed ons best 
gedaan om de stokken zo mooi mogelijk te maken. 
Helaas konden we dit jaar geen ronde door de kerk maken, zodat u onze 
palmpaasstokken niet heeft kunnen bewonderen. Een aantal kinderen heeft daarom 
een foto gemaakt, zodat u er op deze wijze toch van kan genieten. 
Namens de kindernevendienstleiding, 
Henriëtte den Dekker-Hoeve  

 
Vastenactie 2021: Pasen 
In de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie is het thema: ‘Ik ben er voor jou’, zijn 
alle zeven  werken van barmhartigheid aan bod gekomen, behalve één: de doden 
begraven. Dat was het sluitstuk, dat we deze week met elkaar hebben beleefd en 
doorleefd. De grote aantrekkingskracht van het Christendom in het Romeinse Rijk 
bestond er onder andere uit, dat de christenen hun doden begroeven. Niet alleen de 
groten van naam, maar ook de namen van de kleinen en de naamlozen, weduwen, 
slaven werden geëerd. En daarvan waren er nogal wat in dat grote rijk, met zijn vele 
gesneuvelde soldaten en ontelbare slaven. Ook zij kregen een naam en werden 
gezien, in navolging van het grote voorbeeld Jezus van Nazareth. 



 
Aandacht voor vasten en voor elkaar 
‘Ik zie geen brood in vasten, zegt God  
als jullie er alleen een vrome rite van maken 
die alles bij het oude laat in de wereld en jezelf.’ 
Zo begint Jesaja 58, vertaald door ds. Dick Groeneboer.  
 
We hebben in deze Vastenactie, waarbij we elkaar nauwelijks in de ogen hebben 
kunnen kijken, geprobeerd inhoud te geven aan het Vasten, door het nadrukkelijk te 
koppelen naar het omzien naar de naaste. Het is misschien goed om te beseffen dat 
de kerk daarin niet het alleenrecht heeft. Kijk bijvoorbeeld naar het werk dat 
Vluchtelingenwerk Vlaardingen verzet, via het filmpje: https://youtu.be/bddiv_sA3_U. 
Het filmpje staat ook op het videokanaal van onze wijkgemeente. 
Het project van de Vastensoep heeft in heel Vlaardingen weerklank gevonden. 
Wekelijks werden tientallen porties soep opgehaald.  
 
U kunt het gespaarde geld of uw gift op verschillende manieren inleveren, als u dat 
nog niet heeft gedaan: 
 
U kunt via de QR-code het bedrag overschrijven. 
 
U kunt een bedrag overschrijven naar bankrekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 0233 25 t.n.v. Dekenale Vastenactie 
Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis. 
Heel veel dank voor uw gift en zalig Pasen! 
Pieter Wapenaar 
 
Schitteren door aanwezigheid 

Vanaf Palmzondag staan er foto’s van gemeenteleden op de stoelen in Kerkcentrum 

Holy. Het idee is dat zoveel mogelijk mensen een foto van zichzelf en/of gezinsleden 

in de kerk neerzetten. Bij voorkeur in een lijstje zodat de foto’s blijven staan en het 

een mooi geheel wordt. Tot en met Pinksteren – of zolang als de beperkingen duren, 

willen we de lege plaatsen ‘vullen’. In Lucas 14 staat de gelijkenis over het feestmaal. 

Wanneer de gasten het een voor een laten afweten, bedenkt de gastheer een 

passend alternatief. In ons geval is het niet zo dat we niet willen, integendeel. We 

mogen niet zelf aanwezig zijn. Vandaar dit alternatief. Doet u en doe jij mee? Graag 

‘tot ziens’ in de het kerkcentrum. 

ds. Hugo Habekotté 

 
Paasliederen in Coronatijd 
De livestream groep die zorgt voor de wekelijkse uitzendingen heeft voor deze 
Passie- en Paastijd een samenstelling gemaakt van bekende Paasliederen. Deze 
kunt u bekijken via ons webkanaal PWH Vlaardingen. Veel luisterplezier! 
 
Oud Papier Actie 
De inzameling van 6 maart jl. leverde veel oud papier en karton op. 
We proberen op zaterdag 3 april deze hoeveelheid te evenaren. Dan staan de 
containers weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy. Daar kunt u, tussen 9:00 – 

https://youtu.be/bddiv_sA3_U


11:30 uur, uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) weer bij ons kwijt. 
Daarna haalt Irado de containers op! 
Wij houden ons nog steeds aan de Covid-19 maatregelen, zoals 1,5 meter afstand 
en een looproute om de containers heen (zie de pijlen). 
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven. 
 
Door véél kilo’s te brengen kunnen wij de goede doelen blijven steunen, 
via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 
Opbrengst: maart is nog niet bekend. (Houdt u te goed) 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot zien op zaterdag 3 april, 
namens de OPA’s: 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Emmaüswandeling 10 april 2021 
Op de eerste zaterdag na Pasen, op 10 april, bent u van harte uitgenodigd om met 
ons de Emmaüswandeling in Vlaardingen te lopen. Een moment van bezinning en 
ontmoeting. Twee aan twee wordt er gewandeld en al pratend ervaar je misschien 
wel iets van een onbekende derde. Laat je verrassen door met iemand te wandelen 
die je (misschien) nog niet kent of neem zelf iemand mee met wie je de wandeling 
wilt maken. Je keuze kun je kenbaar maken door te bellen met Connie Koole tel. 06 
4992 4030. 
De wandeling is ca. 8 km lang en er is een kortere variant van ca. 5 km. Onderweg 
vind je QR-codes die je kunt scannen met je telefoon. Je komt dan terecht bij korte 
video’s waarmee het verhaal van de Emmaüsgangers wordt verteld. Ook ontvang je 
enkele gespreksvragen. Kortom, genoeg ingrediënten om met elkaar al wandelend in 
gesprek te gaan. 
Aanmelden en tijdslot: 
In verband met de corona-maatregelen is het noodzakelijk om je aan te melden. Om 
drukte te vermijden kun je kiezen voor een tijdsslot vanaf 10.00 uur. We starten en 
eindigen bij de Bethelkerk.  
Pieter Wapenaar 
 
In memoriam Chris Clarijs 
Op maandag 13 maart is plotseling overleden Chris Clarijs in de leeftijd van 85 jaar. 
Een uur eerder heeft hij nog samen met zijn vrouw Sjaan zijn stem uitgebracht in 
verband met de verkiezingen. Niets wijst er dan al op dat […]. Chris wordt door velen 
herinnert als joviale man, die voor de bewoners van de Amsterdamlaan onder andere 
sjoelpartijtjes organiseerde. De vele bloemen en kaarten die Sjaan na zijn overlijden 
ontvangt, zijn daarvan het bewijs.  
In het gesprek dat ik enkele maanden geleden met hem heb, zegt hij dat hij nog wel 
gelooft, maar weinig meer heeft met de kerk als instituut. Hij is vroeger misdienaar 
geweest en was als kind nog geïnteresseerd. Het wereldgebeuren heeft hem aan het 
twijfelen gebracht. Een vraag die terugkeert: Waarom laat God dit allemaal toe.  
Op dertig jarige leeftijd heeft Chris een ernstig bedrijfsongeval gehad. Hij is altijd 
blijven werken, maar dit had wel beperkingen.  
Enkele regels uit de tekst die ik tijdens mijn bezoek aan hem en zijn vrouw Sjaan 
lees, wil ik ter nagedachtenis delen: 

Liefde is een groot woord 
en tegelijk klein, bescheiden. 
Liefde bloeit op in aanwezigheid en nabijheid. 



Liefde is de groeikracht van alles wat leeft.  
 
Wij wensen zijn vrouw Sjaan, de vier kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid in de 
komende tijd.   
ds. Hugo Habekotté  
 
In memoriam Jan Bartele Timmers 
Op 19 maart 2021 is in de leeftijd van 90 jaar Jan Bartele Timmers overleden. In de 
woonkamer van hun huis aan de Aalscholverlaan hangt een klein schilderijtje met 
een kerkinterieur. Overduidelijk een oude kerk met grote pilaren. De schilder geeft de 
toeschouwer een blik op het prachtige orgel. Dit schilderijtje zegt wel iets over het 
leven van Jan. Groot van postuur had hij wel iets van de pilaar in de kerk. Robuust in 
zijn overtuiging niet in de laatste plaats wat zijn geloof betreft. En toch ook minder 
star dan je op het eerste oog zou zeggen. Het orgel en de muziek nemen een grote 
plaats in, in zijn leven. Zingen was voor hem een lust. Het Vlaardings Mannenkoor 
Orpheus heeft veel aan hem te danken. Jan zou niet willen dat we hem hier vandaag 
ophemelen. Zoveel is zeker, Zijn vrouw Bep, de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen gaan zijn liefde en aandacht missen. Met hen zijn ook wij 
dankbaar wat Jan voor de kerk heeft betekend.  
ds. Hugo Habekotté  

 


