
KOPIJ ONDERWEG - 31 MEI 2021 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
De komende twee zondagen zal Ds. Hugo Habekotté voorgaan bij ons in de 
vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur en zijn te volgen via ons YouTubekanaal 
PWH Vlaardingen. Ook kunnen 30 personen de vieringen weer bijwonen.  
 
Weer open! 
Gelukkig kon de kerkenraad besluiten het Kerkcentrum weer deels te openen: 
zondags kunnen 30 personen de vieringen weer bijwonen. Reserveren kunt u via de 
link op de website of door even te bellen met Corrie van Dorp (010-4740266). Dit kan 
tot uiterlijk 15:00 uur op de zaterdag voorafgaande aan de viering.  
 
Herinrichting Reigerlaan 
Momenteel wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Reigerlaan. De bestrating 
wordt vernieuwd en de inrichting van de weg wordt gewijzigd. Dat betekent dat het 
Kerkcentrum Holy momenteel slecht bereikbaar is. 
De parkeerplaats tegenover de kerk is bereikbaar via de Kraanvogellaan en vanaf 
daar moet u lopen naar de kerk. 
Wellicht kunt een helpende hand uitsteken voor de wat minder mobiele 
gemeenteleden? De werkzaamheden staan gepland tot 17 juli. 
 
Oud Papier Actie 
Hopelijk kunt u dit nog net op tijd lezen: vanwege de reconstructiewerkzaamheden 
aan de Reigerlaan, zijn de containers verplaatst naar de parkeerplaats bij 
Voetbalvereniging Zwaluwen. Op 5 juni kunt u hier tussen 9:00 en 11:30 uur uw oud 
papier en karton (gescheiden!) afgeven. De opbrengst is bestemd voor projecten die 
vanuit de wijkkas worden ondersteund. 
 
Koffiemiddag 
Nu de ‘coronacijfers’ er gelukkig beter gaan uitzien, willen we weer starten met de 
wekelijkse koffiemiddag. We beginnen op 11 juni van 14:00 tot 16:00 uur. U bent dan 
van harte welkom in de hal van het Kerkcentrum voor een kopje koffie of thee en 
natuurlijk een praatje van de andere aanwezigen. Komt u ook? 
 
Beter laat dan nooit… 
Ons kwam ter ore dat we in de vorige Onderweg vergeten zijn  te vermelden dat dhr. 
Piet Groen, Hazelaardreef 73. óók een Koninklijke onderscheiding heeft mogen 
ontvangen. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Uiteraard was dit 
een onbedoelde vergissing. Fijn dat het onder de aandacht werd gebracht door een 
ander gemeentelid, waarvoor dank. Alsnog onze verlate maar niet minder gemeende 
hartelijke felicitaties! 
 
In Memoriam: Gon Leentfaar-Breederveld 
Op 12 mei 1954 trouwde zij met Kees Leentfaar, de liefde van haar leven. 
De woorden over Geloof, Hoop en Liefde die zij in de huwelijksdienst meekregen zijn 
als belofte en leidraad met hen meegegaan hun lange leven lang. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, geen liefde voor een ander… het was haar 
innerlijke motivatie. Zo leefde ze voor haar gezin en velen die op haar pad kwamen 
op hulp aangewezen. Ze werden gezegend met 2 zoons en een dochter en leefden 
met hun gezin trouw mee met de kerk in Vlaardingen, vele jaren verbonden met de 



Ichtuswijk en na hun verhuizing naar Holy met wijkgemeente Holy-zuid. Vele jaren 
was Kees diaken in onze wijk daarin trouw bijgestaan door Gon. 
Muziek nam een grote plaats in hun leven in: “de Pijpers”, Progeza en ook het Holy 
kerkkoor. Ze vertelde mij ooit dat zij in hun jonge jaren zelfs een kinderkoor hebben 
opgericht en jarenlang hebben geleid. 
Ik heb haar leren kennen als een vrouw met een sterke geest en een krachtig 
karakter. 
Haar jeugdjaren waren (mede door de oorlog) niet gemakkelijk geweest en ze had al 
jong geleerd zelf de regie over haar leven in handen te houden. Ze had scherp oog 
voor eerlijkheid en was dan ook wars van ergens om heen draaien. In gesprek keek 
ze je recht aan, ze liet zich daarmee in haar hart kijken. Haar felle ogen en haar gulle 
lach blijven in mijn herinnering! 
Op woensdag 12 mei is zij in de leeftijd van 90 jaar heengegaan, in het rotsvaste 
vertrouwen dat ze weer herenigd zou worden met haar Kees. Op woensdag 19 mei 
heeft de herdenkingsdienst plaatsgevonden in de aula van crematorium Beukenhof. 
Een afscheid waarin met veel liefde en waardering door kinderen en kleinkinderen 
over haar werd gesproken. We mochten afscheid nemen van een markant 
gemeentelid in het Licht van Christus die ons Geloof, Hoop en Liefde heeft 
voorgeleefd én geschonken! 
Ds. Hans Mast 
  
 


