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Diensten 
Ook de komende 4 weken bent u natuurlijk van harte welkom in het Kerkcentrum 
Holy om de vieringen bij te wonen. Op dit moment kunnen we nog steeds ruim 60 
mensen een plaats aanbieden. Wilt u wel even vooraf reserveren? Dat kan via de link 
op onze website: www.pknvlaardingenholy.nl of door even te bellen naar mij: 06-
54687096. Wilt u, wanneer u geen gehoor krijgt, de voicemail inspreken? Hopelijk 
kunnen we snel weer helemaal ‘open’… 
Natuurlijk kunt u ook de viering bijwonen via onze livestream op het YouTubekanaal 
PWH Vlaardingen. Ook nu een overzichtje van de vieringen voor de komende 4 
weken: 
15 augustus – Dhr. Paul Koster 
22 augustus – Ds. Casper van Dorp 
29 augustus – Ds. Hugo Habekotté 
5 september – Ds. Hugo Habekotté 
 
Zoals gezegd: u bent van harte welkom! 
André Betsema 
 
Afwezig 
In deze periode zijn ook onze pastores soms afwezig. Wanneer u dringend een 
beroep op hen wilt doen en u kunt geen contact krijgen, dan kunt u contact opnemen 
met André Betsema, de scriba van de wijkgemeente, tel. 06-54687096. Hij weet wie 
wanneer beschikbaar is. 
 
Terug van weggeweest 
Afgelopen donderdag rijden wij met onze caravan terug vanuit Limburg naar 
Vlaardingen. Onze vakantie zit er dan bijna op. Drie weken toeren in Zeeland, 
Brabant en Zuid – en Noord Limburg. Een weekje hier, een paar dagen daar. Het is 
een plak en knipselvakantie geworden, want ja toen wij in januari onze plannen 
maakten, zat een overgroot deel van de campings al vol. Dat er sindsdien veel is 
veranderd, wordt op onze eerste standplaats in Westkapelle duidelijk. De plaats 
tegenover ons blijft de hele week leeg. De campingeigenaar vertelt dat deze is 
gereserveerd voor mensen uit Trier, hij kan geen contact met ze krijgen en vraagt 
zich af of ze nog wel zullen komen. De overstromingen in Duitsland, België en Zuid 
Limburg van de week ervoor laten dus ook op ‘hoger gelegen’ gebieden hun sporen 
na. De beelden op de journaals en de lege plaats tegenover ons brengen de ramp 
dichtbij. Twee weken later fietsen we in de omgeving van Well langs de Maas. Dat wil 
zeggen, rechts van ons is eerst een brede strook weiland van meer dan 
honderdvijftig meter en dan zien we de oever. Links van ons langs de kant van de 
weg lage begroeiing waarvan het blad tot ongeveer anderhalve meter bedekt is met 
een laagje modder. Plots beseffen we dat het gebied waar wij op dat moment in de 
zon fietsen nog maar kort geleden helemaal onder water heeft gestaan. Hoewel het 
aanvankelijk op ons wensenlijstje stond, we hebben Valkenburg maar ‘links’ laten 
liggen. We wilden uit respect voor de getroffen inwoners niet dichterbij het nieuws 
komen. Al met al is het een vakantie met randje geworden. Aan de ene kant genieten 
van de schoonheid van het landschap en soms rakelings langs de sporen die het 
verwoestende water heeft achtergelaten.  
Ontvangt allen een hartelijke groet, 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Fam. Habekotté  
 
Bedankt! 
Wat een blijde verrassing dat ik op zondag 11 juli het prachtige bloemenboeket 
vanuit de kerk mocht ontvangen. Hartelijke dank daarvoor! 
Dora Herlaar 
 
Afscheid Peterjan v.d. Wal, een terugblik 
Op zondag 25 juli namen we in het kerkcentrum afscheid van Peterjan v,d, Wal. 23 
jaar maar liefst, was hij werkzaam als geestelijk verzorger in het Zonnehuis, 
Drieënhuysen en Adriaan Pauw. Het was een mooie dienst, waarbij het leven als reis 
centraal stond en waarin hele mooie liederen klonken. Hij en zijn vrouw kregen de 
bloemen vanuit de viering mee.  
Zelf heb ik Peterjan keren kennen als iemand met hart voor mensen, als iemand die 
altijd gezocht heeft naar hoe een zeer kwetsbaar mens nog zin kan ervaren. Hij heeft 
velen geleerd dat ouderen die afhankelijk zijn geworden nog wel degelijk een leven 
kunnen hebben dat de moeite waard is. Hij staat ervoor dat verzorgenden, 
hulpverleners, vrijwilligers en pastores de méns blijven zien achter de kwetsbaarheid 
en dat is onvoorstelbaar belangrijk.  
Daarnaast bestond er een waardevolle band tussen Peterjan en onze wijkgemeente. 
Ambtelijk was hij aan de Protestantse Gemeente van Vlaardingen verbonden. Zijn 
werkgebied lag in de huizen, maar hij ging geregeld in een van de wijkgemeenten in 
Vlaardingen voor en was ook betrokken bij het ministerie van predikanten en kerkelijk 
werkers.  
Nu zijn Peterjan en zijn vouw Gerdientje aan een nieuw hoofdstuk van hun levensreis 
begonnen. Zondag 1 augustus in hij als wijkpredikant verbonden aan de Welkomkerk 
in Rockanje. Peterjan, ook vanaf deze plek: Dankjewel voor al je inzet, betrokkenheid 
en het betekenisvol aanwezig zijn bij zoveel mensen die aan jouw zorgen werden 
toevertrouwd in al die jaren hier. Het ga je goed! 
Petra Nijboer  
 
Oud Papier Actie 
Zoals gebruikelijk staan op zaterdag 4 september de containers weer op de stoep 
van het Kerkcentrum Holy. Hier kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud  
papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. Daarna haalt 
Irado de containers op!! Wij houden nog steeds 1,5 meter afstand en vóór de 
containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven. 
Daar de papierprijs nog steeds hoog is (€ 99,50/ton) kunnen wij véél kilo’s goed 
gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 
Opbrengst: juli: 5.200 kg - € 517,40 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 4 september, 
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud 
 
Wij gedenken Clasina Elisabeth Eigenraam-Bolderheij (90 jaar, overleden op 11 
juli, Heiligerleelaan 3). Ina was een liefdevolle, bescheiden vrouw, die moderne 
opvattingen had en heel meegaand en flexibel was. Een grote steun voor haar man 
Henk, die een eigen bedrijf opbouwde, een fantastisch moeder voor de vier kinderen 
en een heel betrokken oma. Ze gaf de kinderen het vertrouwen en de vrijheid mee 
om eigen keuzes te maken en zichzelf te zijn. Ze had niet snel een oordeel. Ze had 
eerlijkheid en respect naar mens en dier hoog in het vaandel. Ze was bescheiden, 



vriendelijk en rustig, hield van harmonie en stond niet op de voorgrond. Ze had een 
fijn leven en genoot van de vakanties met haar man. De laatste vier jaar waren 
zorgelijk en nam de schemering in haar leven toe. Haar laatste periode was zwaar. 
Ze wilde graag dat God haar kwam halen, want ze zocht houvast in haar geloof. Ze 
zal erg gemist worden. Op 16 juli was het afscheid op Holy. We denken aan haar 
man Henk, de kinderen en kleinkinderen: Dat zij warmte en steun mogen ervaren van 
God en van mensen. 
Petra Nijboer  
 
In memoriam Hendrika Francina van Nus – van Leeuwen 
Vrijdag 30 juli 2021 overleed Hendrika Francina van Nus, in de gezegende leeftijd 
van bijna 92 jaar. Ze is geboren en getogen in Vlaardingen als één van de vier 
dochters uit het gezin Van Leeuwen. Haar vader was een bekende Vlaardingse 
organist. Het gezin woonde aan de Schiedamseweg. Henny heeft het niet echt 
gemakkelijk gehad in haar jeugd, maar ze ontwikkelde zich tot een geëmancipeerde 
vrouw, die goede banen heeft gehad en de hele wereld over reisde. Ze ging graag 
ter kerke, naar de Emmaüskerk en vroeger de Oosterkerk, waar haar vader organist 
was. Ze hield van zingen en zat op ProGeZa. 
Haar eigen man, met wie ze betrekkelijk laat is getrouwd, is vrij jong overleden, zelf 
was zij toen nog maar 54. Ze woonden in die tijd in Rijswijk. Later is Henny weer 
teruggekeerd naar Vlaardingen. Medio 2016 kon ze niet meer op zichzelf blijven 
wonen en kwam ze uiteindelijk in Het Zonnehuis terecht, om een paar jaar later 
vanwege dementie naar Drieën-Huysen Noord over te huizen. 
Bij haar afscheid in de familiekring op vrijdag 6 augustus hebben we gelezen van de 
roeping van de discipelen langs het Meer van Galilea, waar zij geweest was en wat 
ze prachtig vond. ‘Ik moest zien wat Jezus ook gezien heeft.’ En we hebben 
geluisterd naar Psalm 23, De Heer is mijn Herder, Hij die bij ons is, al de dagen van 
ons leven. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op begraafplaats Holy, bij 
haar moeder en naast haar zus Leny en diens zoon John. Ieder die haar lief en 
dierbaar was, in het bijzonder haar nog enig overgebleven zus Riet, wensen we veel 
sterkte toe. 
ds. Peterjan van der Wal 

 
 


