
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 10 MEI 2021 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Aanstaande zondag, 16 mei, zal Ds. Hugo Habekotté voorgaan in de viering vanuit 
het Kerkcentrum Holy. Zelf schrijft hij hieronder over deze dienst. Aanvang 10:00 uur 
en weer te bekijken via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen, bereikbaar via de 
website www.pknvlaardingenholy.nl. Dan is het op 23 mei Pinksteren! En dat 
betekent traditiegetrouw een gezamenlijke viering in de Grote Kerk. Dit keer alleen 
online te volgen via YouTube en Kerkradio. Elders in deze Onderweg leest u meer 
over deze bijzondere viering. Tenslotte zal op 30 mei Ds. Wim Barendrecht uit 
Maassluis bij ons voorgaan, hopelijk dan weer met 30 gemeenteleden in de kerkzaal. 
Maar we blijven ook uitzenden via YouTube. De kerkenraad zal binnenkort beslissen 
of er inderdaad weer 30 personen kunnen worden toegelaten. U moet dan vooraf 
reserveren, net zoals we vorig jaar hebben gedaan. Dat kan dan via onze website. 
Houdt u deze site in de gaten voor het laatste nieuws. Deze zondag zal de zang 
worden verzorgd door Annemarie Verburg.  
Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
André Betsema 
 
Zondag Exaudi 
Antwoord mij! Het is de roep die in meerdere psalmen terugkomt. De roep die soms 
als echo lijkt te weerkaatsen op de spreekwoordelijke hemel van koper. Antwoord, 
teken, stem die rust en richting geeft. Achter het roepen van de dichters horen wij de 
roep van vluchtelingen en mensen in de verdrukking. Door de eeuwen heen tot in 
onze tijd klinkt er iets van aanklacht tegen God. Hoor dan toch en luister. Zijn onze 
gebeden dan slechts uiting van onmacht? Psalm 77 in de nieuwste berijming zegt: 
Luid roep ik tot God zal horen; haast heb ik de moed verloren. Ik roep God met luide 
stem, strek mijn handen uit naar Hem. Rusteloos zijn mijn gedachten, troosteloos de 
lange nachten. Wanhoop voel ik en verdriet; aan Hem denken helpt mij niet. Op deze 
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn gedachten aan Pasen ver weg of toch 
niet? 
ds. Hugo Habekotté 
 
Felicitaties 
Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ een dag voor Koningsdag, werden twee 
gemeenteleden in het zonnetje gezet. Jan Velthoven (Drevenpark147) werd 
benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Het andere koninklijk onderscheiden 
gemeentelid is Eric van Rongen (Paul Henri Spaakring 22). Hij werd benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje- Nassau.  
Wij feliciteren hen van harte! 
 
Oud Papier Actie: 

Op zaterdag 5 juni 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 Corona 

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. 

De papierprijs is enorm gestegen (€ 102,50/ton) en daarom kunnen wij véél kilo’s 

goed gebruiken om zo de goede doelen te blijven steunen via onze Wijkkas. 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Opbrengst: april: 3.200 kg - € 328,00 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 juni, 

namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 

 
In memoriam  
Van Marry Rottier-Rodenburg ontving ik onlangs een in memoriam van Willy van der 
Kooij -Maat die op 23 februari jongstleden plotseling is overleden in de leeftijd van 83 
jaar. 
 
Willy van der Kooij-Maat woonde in de Cipressendreef 45. Haar man Mar is in 1983 
overleden. Ze hadden twee kinderen Rob en Anja. Hun dochter Anja had MS en kon 
niet zelfstandig wonen. Wil heeft gezocht naar een geschikt verzorgingshuis voor 
haar en dat vond ze in Katwijk. Daar ging ze elke zaterdag op bezoek. Anja is in 
2016 overleden. Wil was een zelfstandige vrouw die alles regelde. Ook kerkelijk was 
zij zeer betrokken en ze was onder andere contactpersoon. In het Zonnehuis was ze 
vrijwilliger en daar organiseerde ze jeu de boule voor de bewoners. 
Wil voelde zich de ochtend van 23 februari niet goed. Ze werd in de ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. Haar toestand verslechterde zienderogen en ze is 16.30 uur 
aan een gescheurde aorta overleden. Op de kaart staat, Bedroefd, maar dankbaar 
voor de mooie herinneringen. 
In familiekring is afscheid van haar genomen op dinsdag 2 maart jongstleden. Wij  
wensen ieder die in Wil een geliefde moeder, oma, familielid, vriendin en zoveel meer 
moeten missen, sterkte voor de komende tijd.  
 


