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Vieringen Kerkcentrum Holy 
Zondag 12 september is onze voorganger Petra Nijboer en zondag 19 september gaat bij 
ons voor de heer Rob van Herwaarden, diaconaal consulent. Goede vieringen gewenst 
[PGK]. 
 
Zondag 12 september mag ik voorgaan. Op het rooster staan Jesaja 45: 20-25 en 
Marcus 9: 14-29, met daarin de bekende zin: „Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp‟, 
uitgesproken door de vader van een zoon die wordt gekweld door een onreine geest. In de 
eerste negen hoofdstukken van Marcus is het terugkerend thema de Geest van God die 
staat tegenover allerlei onreine geesten.  
Onreine geesten. Hoe moeten we die verstaan, wat wordt ermee bedoeld?  Jezus 
‘geneest’ de jongen ervan, maar maakt dat Jezus dat een tovenaar? Of wordt er toch iets 
anders bedoeld? Daar hoop ik zondag meer over te kunnen vertellen. Organist is Piet 
George Klootwijk.  
Petra Nijboer 
 
Samen vieren 
Op het moment dat ik dit schrijf liggen op de tafel in de kerkenraadskamer drie stapels 
enveloppen. Vijftig uitnodigingen voor de allereerste ‘Samen vieren’ waar we dit seizoen 
mee van start gaan. Wellicht valt één van deze enveloppen binnenkort bij u op de mat. 
Deze drie stapels zeggen iets over de voorbereiding van de afgelopen weken. Een succes 
wordt het wanneer u de uitnodiging aanneemt en wij elkaar op maandag 4 oktober mogen 
begroeten. Het thema van deze bijeenkomst is: Dierenverhalen. Sinds 1929 is 4 oktober 
Wereld dierendag. Het is tevens de dag die herinnert aan Franciscus van Assisi (1181-
1226). Wat is uw lievelingsdier eigenlijk? Maar ook welke dieren spelen een belangrijke rol 
in Bijbelverhalen? Kent u misschien een leuk lied over dieren? Het beloofd een hele 
gezellige en leuke middag te worden. Voor alle genodigden zeg ik namens Petra, Loes en 
de hele voorbereidingscommissie graag tot ziens op 4 oktober. En o, ja bent u deze keer 
niet uitgenodigd, over een paar maanden is er weer een ‘Samen vieren’, wellicht valt de 
enveloppe dan bij u op de mat.  
ds. Hugo Habekotté  
 
Radio Wetering 
Binnenkort verzorg ik weer een meditatie voor Omroep Wetering. Deze wordt uitgezonden 
op zondag 19 september aanstaande. Op zondagochtend in het programma Door de 
wereld gaat een Woord bij Schie FM en zondagavond in het programma Rondom het 
Woord van 20.00 uur bij Omroep Vlaardingen. Hieronder staat hoe u op de uitzending kunt 
afstemmen. Elke zondagochtend en –avond op Omroep Vlaardingen Te beluisteren via de 
ether op 107.8 FM of online via www.omroepvlaardingen.nl. Elke zaterdag- en 
zondagochtend op SCHIE FM Te beluisteren via de ether op 95.8 FM, via de Schiedamse 
kabel op 93.1 of online via www.schie.nu.  
ds. Hugo Habekotté  
 
Vieringen en kerkdiensten in het Zonnehuis 
Zoals u weet leven we in een gekke tijd: corona is er nog steeds en heeft veel invloed op 
de zorg en bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Laatst toen ik op de Dillenburgsingel liep werd mij gevraagd: "En dominee, mogen we 
weer komen naar de kerkdienst?" 
Helaas mogen er geen mensen van buiten het Zonnehuis nog komen naar de kerkdienst 



(alleen vrijwilligers). Toch mogen sinds kort voor bewoners weer kerkdiensten organiseren 
in de Brasserie. We hebben voor de vakantie wat geoefend daarin. Het is heel fijn dat we 
met in achtneming van de coronamaatregelen weer wekelijks kerkdiensten en vieringen 
mogen en kunnen houden. Onze bewoners zijn daar erg blij mee! Het is fijn om zo als 
kleine geloofsgemeenschap bij elkaar te komen om God te loven en te prijzen en uit Zijn 
Woord te horen. 
Maar ook is het waardevol: het is tot welzijn, opbouw van het geloof van onze bewoners 
en tot eer van God. 
Ook op de locatie Drieënhuizen-Zuid is er weer 1x per maand een viering. Ook nu nog 
alleen voor bewoners. 
Verder is bezoek van harte welkom aan bewoners (mits er geen corona is op de afdeling), 
de corona-maatregelen worden toegepast, en als u komt kunt u zich inschrijven en een 
mondkapje bij de receptie meenemen. 
Wilt u ook in uw gebed het werk van de zorg en de geestelijke verzorging meenemen? Dat 
het tot Gods zegen mag zijn voor een ieder die er woont en werkt. 
Hartelijke groeten, 
Leendert Smit, geestelijk verzorger 
 
Zingen 
Vindt u dat ook weer zo fijn...samen zingen. Het kan gelukkig weer in de kerk. 
Maar zingen kan ook in de Vredescantorij van ons Kerkcentrum. 
We zingen iedere week een uur op dinsdagavond. Van 19.30 uur tot 20.30 uur en sluiten 
af met een kopje koffie of thee. En er is meestal iets lekkers bij. 
U weet natuurlijk dat zingen ontzettend goed is om ons vitaal te houden. 
Samen zingen is nog beter dan alleen zingen onder de douche. 
Komt u eens langs op onze repetitieavond? We zijn weer begonnen en u mag meedoen. 
Informatie bij Jaap van Toor 010 4740734. 
 
Bedankt! 
Beste mensen 
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de persoonlijke felicitaties of via een kaart en de 
vele telefoontjes, die wij mochten ontvangen voor ons 60 jaar huwelijk. 
Hartelijke groeten Annie en Maarten van der Schaft. 
 
In Memoriam: Mies Koster–Doudeijns 
Dinsdag 3 augustus is in de leeftijd van 90 jaar Maria Catharina Koster–Doudeijns 
overleden. De laatste maanden ging haar gezondheid snel achteruit. 
Zij was het oudste kind uit het gezin van zeven kinderen, zij werd gedoopt in de 
Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. Het gezin woonde aan de West-Havenkade en 
Mies was als oudste deels verantwoordelijk voor haar broertjes en zusjes. Zij was negen 
jaar oud toen de oorlog uitbrak, één en ander heeft een wissel getrokken op haar jonge 
leven en haar geoefend door te zetten in moeilijke tijden en situaties. Zij presteerde het om 
door alles heen haar MULO-diploma te halen en als typiste haar loopbaan te beginnen. 
In 1958 trad zij in het huwelijk met Jan Koster en werd dochter Trudie geboren. Enkele 
jaren daarna pakte zij als jonge moeder haar werk weer op bij Unilever.  
In 1980 overleed haar man, 49 jaar oud, en geraakte Mies in een diep dal; er werd naar 
haar omgezien en zocht zij haar ‘hulp van Boven’. In die periode ontmoette zij - rond een 
kerkdienst in het Kerkcentrum-Holy - Jouke Kalkman.  
Er bloeide iets moois op tussen hen samen, zij vormden een paar en leefden sindsdien 
onafscheidelijk trouw mee met de kerk in Holy-zuid. Ze hadden het ruim 24 jaar goed 
samen tot Jouke in 2004 kwam te overlijden. Het alleen zijn viel haar zwaar, maar velen 
stonden om haar heen. De laatste jaren woonde zij in De Meerpaal, totdat meer zorg 



nodig werd en zij naar Vaartland verhuisde.  
In de afscheidsdienst, maandag 9 augustus) hebben we geluisterd naar de woorden van 
Jezus: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij” (Joh. 
10, 14), waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op begraafplaats Holy. Moge de Here 
God Trudie & Maarten, de kleinkinderen, de kinderen Kalkman, en allen die rouwen om 
haar heengaan troosten, en daarmee hoop en moed schenken! 
Ds. Hans Mast 
 
 
 
 
 
 
 


