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Zondag 20 juni kunnen we volgens De Eerste Dag twee kanten op. Het alternatieve 
leesrooster volgt Johannes. De andere optie- en daar heb ik voor gekozen- bestaat 
uit Job 30: 15-26 en Marcus 4: 35-41, het bekende verhaal van de storm op het 
meer. Dat het in het leven van Job ook behoorlijk ‘stormt’, dat is geen nieuwe 
informatie denk ik. Zekerheid voelen, vertrouwen hebben tegenover de tergende 
onzekerheid die je vertrouwen ondermijnt… die tegenstelling komt in beide verhalen 
voor.  
Onzekerheid is ook het lot dat vele vluchtelingen treffen of getroffen hebben. We 
willen deze zondag ook aandacht besteden aan Wereldvluchtelingendag die op 20 
juni is. Er wordt vanuit het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag (u weet het vast nog 
wel, de plek waar voor de familie Tamrazyan een doorlopende kerkdienst van 97 
dagen en nachten werd gehouden) een wake voor vluchtelingen gehouden, die via 
een livestream te volgen is. De wake duurt 24 uur en start dit jaar op zaterdag 19 juni 
om 12.00 uur en eindigt zondag 20 juni om 12.00 uur.  
Goed om hier ook aandacht aan te besteden. De zang wordt verzorgd door André 
Betsema, Piet George Klootwijk speelt orgel. 
Petra Nijboer  
 
Wilt u een viering weer ‘live’ bijwonen? 
Dan kunt u zich opgeven via de link op onze website: www.pknvlaardingenholy.nl of 
door even te bellen met Corry van Dorp: 010-4740266. Er zijn momenteel weer 60 
personen welkom in het Kerkcentrum Holy.  
Natuurlijk kunt u ook de kerkdienst via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen 
bekijken. De Orde van Deinst en de link hiernaar toe vindt u ook op onze website. 
 
Wijziging taken Piet George Klootwijk 
In overleg met Piet George Klootwijk zijn door de kerkenraad afspraken gemaakt 
over de door hem te verrichten taken. In de eerste plaats is Piet George voor ons al 
tientallen jaren de organist en zijn we bijzonder tevreden over de wijze waarop hij zijn 
muzikale bijdrage levert aan de eredienst en bij andere gelegenheden. Wat niet 
iedereen weet, is zijn nauwe betrokkenheid bij de vormgeving van de liturgie. Zeker 
de laatste jaren, maar ook al jaren daarvoor, speelde hij daarbij een vooraanstaande 
rol door zijn voorzitterschap van de taakgroep eredienst in de vacatureperiode. Na de 
komst van Hugo Habekotté als nieuwe predikant is in onderling overleg tussen Piet 
George en de kerkenraad besloten hier verandering in aan te brengen en zal hij niet 
langer deel uitmaken van deze taakgroep. Wel doet het ons genoegen dat Piet 
George als organist verbonden zal blijven aan onze wijkgemeente.  
Piet George heeft al eerder dit jaar een aantal andere taken neergelegd. Ik denk 
daarbij o.a. aan het wekelijks maken van de Orde van Dienst, de contacten met 
gastpredikanten en het maken van verschillende roosters. Op deze plaats is het 
goed om Piet George te bedanken voor zijn betrokkenheid bij de wijkgemeente Holy 
en wil ik benoemen dat de wijze waarop hij dit gedaan heeft door velen zeer wordt 
gewaardeerd. Op een geschikt moment zullen we hier zeker bij stilstaan. Voor nu is 
het belangrijk om verheugd te zijn met zijn aanblijven als organist; hopelijk voor een 
lange reeks van jaren. 
Gert-Jan Alberts 
 
In Memoriam: Trijntje Warnaar 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Op 22 mei is overleden Trijntje Warnaar in de leeftijd van 89 jaar. Truus Warnaar 
woonde vele jaren in de Gruttostraat hier in deze wijk. De laatste paar maanden 
verbleef zij in zorgcentrum Uitzicht. Zij voelde zich erg betrokken bij deze kerk en 
kwam graag naar de diensten toen zij daar nog toe in staat was. Ook kwam zij graag 
naar de soos die hier 1x per maand gehouden werd.  
Op vrijdag 28 mei hebben wij op begraafplaats Holy afscheid van haar genomen met 
de woorden van Psalm 23: De Heer is mijn Herder. Het leven van Truus is niet over 
rozen gegaan maar zij heeft wel haar geloof vastgehouden. Als zij door een donker 
dal moest ervaarde zij de hand van haar Hemelse Vader. Zij had het geloof en 
vertrouwen dat zij voor eeuwig bij Hem mocht wonen. We hebben gesproken over 
relatie hebben met God. Truus had en heeft, over de dood heen, een relatie met 
God. In dat vertrouwen hebben wij haar aan de aarde teruggegeven maar bovenal 
hebben wij haar terug gegeven aan onze God.  
Wij bidden de kinderen en kleinkinderen kracht toe om om te gaan met het leven en 
de dood van hun moeder en oma.  
Loes Hössen 

 
Wij gedenken Pieternella Jacomina van Roon-de Jonge (overleden op 31 mei, 84 
jaar, Kastanjedreef 49, laatste periode Zonnehuis). Nel was een sterke vrouw met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat had ze jong al voor haar broertje Aad die 
het syndroom van down had. Ze had een brede interesse, legde graag en makkelijk 
contact met mensen, was zorgzaam, betrokken en behulpzaam. Met haar man 
Gerard vormde ze een sterk duo, ze kregen dochter Elmine. Nel was hecht met 
schoonzoon Niek en met beide kleinkinderen. Ze was altijd heel erg geïnteresseerd 
en betrokken. Ze miste Gerard heel erg sinds zijn onverwachte overlijden in 
december 2015. Toch wist ze de draad weer op te pakken.  
Een gelovige vrouw was Nel, voor wie de kerk belangrijk was en bleef. Ze was ook 
jarenlang betrokken als vrijwilliger en kwam met Gerard trouw naar de kerk. Haar 
geloof gaf een soort duidelijkheid, ze vertrouwde op Gods plan, dat gaf haar kracht 
op moeilijke momenten, ook in het laatste stukje van haar leven dat haar zwaar viel. 
Het loslaten vond ze moeilijk, maar bang was ze niet. Maandag 7 juni was het 
afscheid op Holy. We denken aan de kinderen en kleinkinderen en wensen hen toe 
dat ze omringd zullen zijn met warmte en licht en de troostrijke liefde van God. 
Petra Nijboer 
 
In memoriam: Cornelia van den Berg 
Afgelopen 8 juni is overleden Cornelia van den Berg in de leeftijd van 85 jaar. 
Onverwachts. Dat woord is het eerste dat mij te binnen schiet wanneer ik dit in 
memoriam schrijf. Op de donderdag voor haar overlijden loopt zij nog samen met 
haar zus Lenie door de wijk. Zeker, het ging niet meer vanzelf. De fysieke klachten 
weerhielden haar er niet van om toch […]. Enkele dagen later kan ze niet meer en 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wanneer ik haar maandag een bezoek breng, 
hoopt ze nog dat er een oorzaak gevonden zal worden. We praten over de 
eindigheid van het leven; dat het zo snel zou gaan, had niemand verwacht. Bij mijn 
afscheid zeg ik welgemeend: Tot in Vlaardingen! Het eerste wat ik van Corry leer 
kennen is de smaak van haar zelf gebakken koekjes. Een ambacht dat zij van huis 
heeft meegekregen. Daarbij haar vriendelijke uiterlijk dat behulpzaamheid uitstraalt. 
Doen stond met hoofdletters in haar leven geschreven. Om het de ander naar de zin 
te maken, daarvoor zou zij zichzelf wegcijferen. Sinds vele jaren vormde zij met haar 
zus Leni één huishouden. De hechte band die tussen beide is gegroeid, wordt met 



haar overlijden ruw verstoord. Onze gedachten gaan uit naar Leni nu zij zonder zus 
en maatje Corry verder moet. Wij denken ook aan allen die haar missen om wie zij 
was en wat zij voor velen heeft betekend. Dat God in zijn Liefde nabij is, dat wensen 
wij een ieder toe. 
ds. Hugo M. Habekotté 
 


