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Welkom terug! We zijn weer open!  
De richtlijnen met betrekking tot het coronavirus zijn versoepeld! Dat betekent dat we 
vanaf nu weer 60 personen mogen ontvangen in het Kerkcentrum. Als enige 
maatregelen gelden nu nog: vooraf reserveren en minimaal anderhalve meter 
afstand (3 stoelen!). Vooraf reserveren kunt u via de link op onze website: 
www.pknvlaardingenholy.nl óf door even te bellen met Corrie van Dorp, tel. 010-
4740266. Dus welkom terug! Kom ook weer naar de kerk! Zing en beleef het mee! 
Ook bent u weer welkom bij het koffiedrinken na afloop, maar wel afstand houden 
van elkaar! 
 
Komende twee zondagen zal Ds. Hugo Habekotté ons voorgaan in de viering. Deze 
vieringen zijn ook live te volgen via ons Youtubekanaal PWH Vlaardingen. 
 
Zo oud als Methusalem 
Negenhonderdnegenenzestig jaar, daarmee is Methusalem de oudste mens volgens 
het verhaal uit Genesis 5. Wie zo oud is als Methusalem, heeft dus een zeer hoge 
leeftijd bereikt. Want hoe we precies dit getal moeten lezen, dat is een raadsel. Feit 
blijft van alle Bijbelse giganten is Methusalem de oudste.  
Onlangs heb ik een gastbeurt in één van de Westlandse gemeenten. Omdat ik wil 
weten hoe er ter plaatse wordt omgegaan met de Corona-maatregelen, neem ik 
contact op met iemand van de liturgiecommissie. De vrouw aan de andere kant van 
de lijn verontschuldigt zich. De informatie over de dienst had natuurlijk allang in mijn 
bezit moeten zijn, maar de persoon die daar normaal gesproken voor zorgt, is juist die 
week met een spoedopname verhuisd naar het verzorgingshuis. Van mijn kant is er 
natuurlijk alle begrip voor de ontstane situatie en met haar aanwijzingen maak ik de 
liturgie voor die bewuste zondagavond in orde.  
Pas later dringt de ernst van het voorval tot mij door. En wel hierom, kerkenwerk wordt 
voor een belangrijk deel (nog) gedragen door mensen zo oud als Methusalem. De 
eerste vraag die zich aan mij opdringt: ‘Wat gaat hier mis?’ Direct gevolgd door: ‘Hoe 
zit het bij ons in Holy?’ Want het is toch de normaalste zaak van de wereld wanneer 
wij gemeenteleden van een bepaalde leeftijd gunnen dat zij hun taak voor de kerk als 
‘vervuld’ beschouwen. En als u of jij dat met mij eens bent dan is het onze plicht om er 
in de komende tijd over na te denken of en zo ja, op welke wijze we vrijgekomen 
vacatures moeten opvullen. We kunnen natuurlijk ook wachten tot iemand de leeftijd 
van negenhonderdnegenenzestig jaar heeft bereikt, want ouder is volgens Genesis 5 
geen mens geworden.  
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Oud Papier Actie 
Oók op zaterdag 3 juli staan wij nog één keer op de parkeerplaats van de voetbal- 
vereniging Zwaluwen (Zwaluwenlaan 500) i.v.m. de werkzaamheden aan de 
Reigerlaan. Daar kunt u uw oud papier en karton weer kwijt tussen 9:00 – 11:30 uur. 
Daarna haalt Irado de containers op!! Parkeer zo dicht mogelijk naast de containers. 
Dit om overlast te voorkomen voor bezoekers van het voetbalveld. Wij zullen u dan 
zo snel mogelijk helpen met het lossen van uw auto en houden (nog steeds) 1,5 mtr. 
afstand!! 
De papierprijs is nog steeds hoog (€ 97,50/ton) en daarom kunnen wij véél kilo’s 
goed gebruiken om zo de goede doelen te kunnen blijven steunen via onze Wijkkas. 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Opbrengst: mei: 3.020 kg - € 294,45 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 3 juli, 
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Koffiemiddag 
Ook bent u weer van harte welkom tijdens de wekelijkse koffiemiddag. Deze is op 
vrijdagen 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? 
 
Volgende nummer 
Omdat de zomervakantieperiode aanbreekt, is het volgende nummer van Onderweg 
voor 4 weken. Heeft u kopij, levert u dat dan uiterlijk aan op maandag 12 juli, 16:00 
uur! 
 
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik onlangs van de Holywijk heb mogen 
ontvangen Ik was zeer verrast .Dit heeft mij goed gedaan.  
Nogmaals dank. 
Joke Blijleven. 
 
Wij gedenken Cornelia Edith Spronk (overleden op 11 juni, 77 jaar, 
Koninginnelaan 605) Corrie was liefdevol, wijs en creatief. Ze kon wat op zichzelf 
zijn, maar hield ook van mensen. Ze kende een veelbewogen leven, maar was een 
vechter, een doorzetter en een hele lieve en betrokken moeder en oma die altijd 
klaar stond. Ondanks dat de kleinkinderen niet dichtbij woonden (twee ervan wonen 
zelfs in Spanje), was de band met hen heel hecht. Haar werk als pedicure deed ze 
niet alleen bekwaam, maar ook met plezier.  
Corrie was begaan met mensen en ze hield van gezelligheid, op de bowlingbaan 
bijvoorbeeld. Wat een gewone ingreep had moeten worden, werd een operatie met 
complicaties. Onverwachts is ze overleden. Ook in onze gemeente was ze zeer 
meelevend. Ze was een trouw kerkganger en kwam graag bij de koffie-ontmoetingen 
op vrijdag. Het afscheid was op vrijdag 18 juni in de aula van begraafplaats Emaus.  
We denken aan de kinderen en kleinkinderen en iedereen voor wie ze betekenis had 
en die haar nu moet missen. Dat de naam van God: ‘Ik zal er zijn’ voor hen voelbaar 
mag zijn, ook in medemensen.  
Petra Nijboer 
 
 
 


