
Kopij Onderweg – maandag 26 april 2021 – Wijkberichten Holy 
 
Op zondag 2 mei zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan in de viering die om 
10:00 uur begint. Op zondag 9 mei is Mw. Petra Nijboer onze voorganger. Ik ga er 
van uit dat het leesrooster zal worden gevolgd en we dan verder lezen uit Johannes 
16. Beide vieringen zijn online te volgend via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. 
U kunt de link vinden op onze website: www.pknvlaardingenholy.nl. Ik wens u alvast 
goede vieringen toe. 
 
Nog even geduld….. 
Deze week werden de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Corona 
versoepeld. Dit terwijl het aantal besmettingen nog steeds niet afneemt en de druk 
op de ziekenhuizen nog steeds toeneemt. Ook de kerkenraad heeft zich afgelopen 
week beziggehouden met de vraag of wij ook weer mensen willen toelaten tijdens de 
vieringen. We weten dat de wens en de wil van de gemeenteleden om weer fysiek 
een viering te kunnen bijwonen groot is, maar we willen ook solidair zijn met de 
mensen die werken in de zorg. We hebben daarom afgesproken om tot en met 
Pinksteren nog even vol te houden en alleen online vieringen te houden. We hebben 
daarbij zeker de hoop uitgesproken dat straks het aantal besmettingen en de druk op 
de zorg afneemt en dat we vanaf dat moment weer mensen kunnen toe laten in de 
kerk. Houdt u de website en Onderweg in de gaten! Nog even geduld dus…. 
André Betsema 
 
Geen internet? 
Heeft u geen internet of vindt u het lastig om daarmee om te gaan, én wilt u toch de 
vieringen meemaken vanuit huis? Dan kunt u zich opgeven voor de bezorging van de 
opname op een USB-stick. U krijgt deze dan wekelijks thuis bezorgd. Ook krijgt u van 
ons een apparaat in bruikleen waarmee u de dienst kunt beluisteren. De bediening is 
eenvoudig, maar de eerste keer wordt natuurlijk uitgelegd hoe e.e.a. werkt. Heeft u 
belangstelling of weet u iemand die dat heeft? Neem dan contact op met de scriba 
via scriba@pknvlaardingenholy.nl of via 06-54687096 (bij geen gehoor, graag 
voicemail inspreken). 
André Betsema 
 
Belletje lellen 
Wie heeft het vroeger als kind niet gedaan? Aanbellen, je achter een auto of in een 
portiek verstoppen en wachten tot de deur opengaat en als kers op de pudding, de 
boze blik van de bewoner in een ogenschijnlijk lege straat. Afgelopen week ben ik 
samen met een gemeentelid voor overleg in het kerkcentrum. Op het bordes spelen 
een paar kinderen. Dan gaat de deurbel. In het sierglas van de voordeur zien we het 
silhouet van een van de kinderen. We besluiten niet te reageren. Maar wie nu denkt 
dat onze ‘plaaggeest’ daarmee tevreden is, mis. Na enkele korte pogingen, verandert 
de tactiek. De bel wordt zolang ingedrukt, het arme kind moet zelf kramp in zijn 
vinger hebben gekregen. Dan eindelijk na een minuut of vijf houdt het op. Wanneer 
ons overleg is afgerond lopen we naar buiten. Op het bordes spelen dezelfde 
kinderen als daarvoor. Als ze ons zien, rennen ze richting de open deur en vragen: 
‘Mogen we ‘s binnen kijken?’ Niet veel later staan we met de kinderen in de kerkzaal. 
Ze zijn onder de indruk. ‘Wat is dat?’ Met een tegenvraag daag ik de anderen uit: 
‘Wie weet wat het is?’ De kleinste van het stel zegt: ‘Dat zijn grote blokfluiten.’ ‘Bijna 
goed!’, is mijn reactie. Het heet een pijporgel, maar werkt zoals een blokfluit. ‘Waar 
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gaat het in de kerk over denken jullie?’ En ze noemen God en Jezus. Een lichte 
verbazing kan ik niet onderdrukken. Dan vertelt weer een ander kind dat hij een keer 
iets gezegd heeft vanaf het podium, vier jaar geleden of zo toen zijn opa werd 
begraven. Deze ontmoeting heeft iets van een jeugdcatechese. We praten nog even 
verder en geven de kinderen als afsluiting wat te drinken. Wanneer we ze uitzwaaien 
denk ik: Wat zou er zijn gebeurd als we na het eerste ‘belletje lellen’ boos hadden 
gereageerd? 
Ds. Hugo Habekotté  
 
Oud Papier Actie 

Op zaterdag 1 mei (dag v/d. arbeid) staan wij weer voor u klaar om uw oud papier 

en karton in ontvangst te nemen. De containers staan, zoals gebruikelijk, op de stoep 

van het Kerkcentrum Holy waar u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht kunt. 

Daarna haalt Irado de containers op!!  

Wij houden ons nog steeds aan de Covid-19 maatregelen (ook al bent u 

gevaccineerd), 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. 

Daar de papierprijs enorm is gestegen geven véél kilo’s een hogere opbrengst 

waardoor wij de goede doelen kunnen blijven steunen via onze Wijkkas. 

Opbrengst: maart: 5.720 kg - € 500,50 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 1 mei, 

namens de OPA’s: 

Harm, Henk, Jan en Ruud 

 
Tijdslot 
In de week voor Pinksteren willen we elkaar op een bijzondere manier ontmoeten. 
Wij denken aan gesprekken in klein verband die worden gehouden in de kerkzaal te 
midden van de gemeenteleden die op de diverse foto’s staan afgebeeld. Deze 
gesprekken kunnen over van alles gaan. Ben jij evenals wij enthousiast, dan kun je je 
opgeven via de website van onze wijkgemeente of bij Corry van Dorp, telefoon: 010-
4740266. In overleg kiezen we dan een moment. Wij kijken er naar uit! 
Loes Hössen, Petra Nijboer, Hugo Habekotté  
 
In memoriam Teuntje Langstraat - Vermeer 
Dinsdag 6 april 2021 overleed Teuntje Langstraat - Vermeer, in de gezegende leeftijd 
van 98 jaar. Ze is geboren in Spijkenisse, in gezin van 11 kinderen, in een dijkhuisje 
aan de Boezem. Zij trouwde met Jo Langstraat en samen kregen ze vier kinderen. 
De oudste, dochter Ria, werd nog geboren in Spijkenisse, toentertijd echt een dorp. 
Het was een hele stap voor haar om te verhuizen naar de overkant van de rivier, het 
veel grotere Vlaardingen, waar haar man werkte bij de Shell. Zij was voor iedereen in 
de weer, ook in de kerk. Zij en haar man zijn tot op hoge leeftijd samen geweest. De 
laatste drie jaar kon ze niet meer op zichzelf blijven wonen en is ze naar Drieën-
Huysen Noord verhuisd. 
 
De keren die ik mevrouw Langstraat daar heb mogen ontmoeten, is mij opgevallen, 
dat ze verschillende gezichten had, die haar innerlijk sterk weerspiegelden. Ik ken 
haar met een lachend gezicht, waar de vreugde en de blijdschap zó van af te lezen 
zijn. Maar soms zag ik toch ook een gezicht dat somber stond, Het leven drukte op 



dat moment dan zwaar op haar. Dan had ze geen behoefte om te praten, en zat ik 
soms even stilzwijgend bij haar. Ze vertelde zelf eens, dat er dan vroeger altijd tegen 
haar gezegd was, dat ze niet mocht huilen, dat ze sterk moest zijn.  
Ze had vooral de blik naar voren gericht. ‘Ik geloof dat ik mag hopen...,’ was haar 
laatste woord. Voor nu en nog eens. Ook voor dat wenkend perspectief, als ik je zie 
in de hemel (Trijntje Oosterhuis, The Passion).  
 
Woensdag 14 april hebben we in de familiekring afscheid van haar genomen. 
Kostbare en kostelijke herinneringen hebben we daarbij met elkaar gedeeld. We 
luisterden ondermeer naar dit lied: “Beveel gerust uw wegen, die wolken, lucht en 
winden, wijst stuur en loop en baan, zal ook wel wegen vinden, waarlangs mijn voet 
kan gaan.” Mevrouw Langstraat hield van de weidsheid van de zee en fascinerende 
wolkenluchten waar de zon doorheen speelt. Ze werd er door meegevoerd. En dan 
‘vervolgde ze haar weg met blijdschap,’ zoals haar trouwtekst haar had meegegeven 
(Handelingen 8:39). 
Hierna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op begraafplaats Holy, bij haar 
geliefde man. Haar naasten wensen we veel sterkte toe. Moge haar nagedachtenis 
tot zegen zijn. 
ds. Peterjan van der Wal 
 
In memoriam Bastiaan van der Staaij 
Op 8 april 2021 is overleden Bastiaan van der Staaij in de leeftijd van 96 jaar.  
‘Ik heb hem nog gekend als bakker’. Op de dag van de uitvaart ben ik in gesprek met 
één van de dragers. Hij herinnert zich nog de tijd waarin Bas van der Staaij bakker is 
geweest. Wanneer ik hem vertel dat hij later postbode is geworden, zegt hij: ‘Dat wist 
ik niet!’ Geboren in Ridderkerk is hij een ‘bekende’ Vlaardinger geworden. Bakker of 
postbode, velen zullen zich Bas van der Staaij op deze wijze herinneren. Trouw 
kerkganger ook. Samen met zijn vrouw Pietje Mom, ze zouden geen zondag 
overslaan. Na het overlijden van Pietje verliest het leven haar glans. Het gemis valt 
hem zwaar. Op een andere manier en minder zichtbaar, hij blijft met onze gemeente 
verbonden. Hij luistert naar de kerkdiensten vanaf het stickie dat na de dienst bij hem 
wordt bezorgd. Hij gaat het contact missen en is soms ook teleurgesteld. Kennen ze 
hem nog? Vrijdag 16 april jl. nemen we met de naaste familie en vrienden afscheid 
en staan stil bij de woorden van psalm 42. Psalm van omzien en verlangen. Omzien 
naar hoe het eens was en uitzien naar wat nog komt en inmiddels voor Bas van der 
Staaij werkelijkheid is geworden, nabij God te zijn. Wij wensen de familie en allen die 
in Bas een geliefd persoon missen, sterkte en Gods nabijheid. 
ds. Hugo Habekotté 
 
In memoriam Arie Poot 
Op 12 april 2021 is overleden Arie Poot in de leeftijd van 87 jaar.  
Arie Poot is in 1933 geboren. Een roerige tijd die zal leiden tot de Tweede 
Wereldoorlog. En die gebeurtenis zal van grote invloed zijn op zijn leven. Als kind 
gaat hij samen met zijn moeder bedelend langs de huizen tot in ’s Gravenzande aan 
toe. Zijn vader die kort voor de oorlog de overstap maakt van de visserij naar de 
koopvaardij zal hij pas na de oorlog weer terug zien. Na de oorlog gaat hij werken 
voor Shell. Tijdens zijn verlof ontmoet hij bij de groenteboer een jonge vrouw die later 
zijn echtgenote zal worden. Hij komt aan wal en ze gaan wonen in de Westwijk en 
zijn jarenlang betrokken bij de Ichtuskerk. Dan verhuizen ze naar Holy. Het kerkelijk 
onderdak en thuisgevoel van eerst kunnen ze hier niet vinden. De band met de 



gemeente wordt minder, hun geloof blijft onverminderd sterk. Iedere zondag staat 
Nederland zingt aan en zingen zij beide de bekende en soms minder bekende 
verzen mee. Moeite is het gezin niet bespaard gebleven. Triest maar waar, zijn 
vrouw vecht voor haar leven in het ziekenhuis en weet niet dat haar man is 
overleden. De begrafenis heeft zonder haar aanwezigheid plaatsgevonden. Dit 
maakt het voor het gezin extra moeilijk. Wij wensen een ieder die in Arie Poot een 
geliefd persoon missen, sterkte en Gods nabijheid.  
Ds. Hugo Habekotté  
 
 


