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Komende zondag, 7 november, zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan in Het 
Kerkcentrum. Aanvang van de viering is 10:00 uur. Om 10:15 uur is er een viering in 
De Brasserie van Het Zonnehuis waarin Ds. Jan de Geus voorgaat. Tenslotte wordt 
er een viering gehouden in Drieënhuysen-Zuid waarin Ds. Hans Mast zal voorgaan. 
In deze viering wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Aanvang 10:00 uur in De 
Brasserie. 
De week daarop, 14 november, zal bij ons Mw. Ds. Len Lefeber uit Zoetermeer 
voorgaan in Het Kerkcentrum. Aanvang 10:00 uur. In Het Zonnehuis wordt een 
viering gehouden om 10:15 uur. 
Weet u welkom bij al deze vieringen! 
André Betsema 
 
Maatregelen corona 
Op het moment dat ik deze kopij aan het schrijven ben, is er nog niets bekend over 
de aanscherping van de maatregelen. Nu de cijfers van het aantal besmettingen 
weer stijgen en de druk op de ziekenhuizen weer toeneemt, is de kans groot dat er 
opnieuw beperkende maatregelen worden ingevoerd. De lastige vraag waar de 
kerkenraad zich mee bezig moet houden is hoe we als kerk de juiste maatregelen 
nemen en toch recht doen aan iedereen, want we willen een open gemeenschap zijn 
waar iedereen welkom is. 
Het was juist zo fijn om elkaar weer te ontmoeten na een lange periode waarin dat 
niet of slechts beperkt mogelijk was. Maar we kennen zeker ook onze 
verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de samenleving toe. 
Wat gaan we doen? Net doen of er niets meer aan de hand is omdat we als kerk het 
‘recht hebben’ dat te doen, lijkt ons geen optie. Weer beperkt open, vooraf 
aanmelden en slechts 50 mensen toelaten? QR-code of vaccinatiebewijs 
controleren? Het is een verdraaid lastige keuze! 
Wat het ook gaat worden, we gaan er vanuit dat u begrip heeft voor de uiteindelijke 
keuze die de kerkenraad maakt. Houdt u de website in de gaten voor het laatste 
nieuws voor komende zondag. 
André Betsema 
 
Presentatie acties Kerkenraadsdag 
Zoals al eerder aangekondigd, willen we de resultaten en plannen van de 
Kerkenraadsdag aan u presenteren. Dat willen we doen op zondag 7 november na 
afloop van de dienst. Naast de ideeën die vanuit de Kerkenraad worden genoemd, 
zijn we zeker ook op zoek naar ideeën die er bij u als gemeentelid leven! Noemt u die 
gerust tijdens deze bijeenkomst. Op 18 november wordt er ook een Gemeenteavond 
in Het Kerkcentrum over dit onderwerp georganiseerd. Dan is er wat meer tijd om 
elkaar te informeren en van gedachten te wisselen. U bent van harte uitgenodigd 
(ook) hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 19:30 uur. 
 
Een verloren jaar [?] 
In één van de gesprekken van de afgelopen weken komt de opmerking voorbij: ‘Het 
was een verloren jaar!’ Nu begrijp ik de achterliggende gedachte. De algehele 
lockdown, de versoepelingen die niet veel later weer worden teruggedraaid. Inmiddels 
de opnieuw oplopende Coronabesmettingen en – op dit moment van schrijven een 
nieuwe Persconferentie waarop herziening van maatregelen wordt verwacht. De 



keuzes die we als wijkgemeente moeten maken, pijnlijk ingrijpend soms. Want hoe 
gaat het met de toelating en noem maar op. De verantwoording die bij de kerkenraad 
rust. Binnenkort sluiten we het kerkelijk jaar af. Als een ‘oorwurm’ blijft de opmerking 
mij bezighouden. Want was het dan een ‘verloren jaar’? Zelf denk ik terug aan de vele 
pastorale gesprekken die ik heb gehad. De uitvaarten waar we als team bij betrokken 
zijn geweest. De kerkdiensten in velerlei vorm, soms zonder fysieke aanwezigheid en 
inmiddels gelukkig weer met u als gemeente. Eveneens denk ik aan de enthousiaste 
ideeën die helaas niet altijd tot uitvoering konden worden gebracht. En dan gaat het 
alleen nog maar over onze wijkgemeente. Wat te denken van de samenwerking tussen 
de wijken en de ideeën voor de toekomst van de hele protestantse gemeente 
Vlaardingen. Zeker, het jaar is anders gegaan dan we hadden gehoopt, maar ‘verloren’ 
zou ik het niet willen noemen. Daarmee doen we de inspanning van velen tekort en 
gaan we voorbij aan de Zegen die God ondanks alles geeft.  
ds. Hugo Habekotté  
 
NBV21 – Herziening van De Nieuwe Bijbelvertaling 
De NBV21 is geen nieuwe Bijbelvertaling, maar een herziening van de NBV uit 2004. 
Matthijs de Jong, projectleider van de NBV21, noemde dat in Trouw ‘De NBV uit 
2004 was een indrukwekkend bouwwerk.’ Maar dat bouwwerk was nog niet af; Dat is 
nu getracht te doen met deze herziene uitgave die NBV21 wordt genoemd. Als 
wijkgemeente zullen we in principe deze herziening gebruiken.  
André Betsema 
 
Filmfestival Vlaardingen: ‘Des Hommes en des Dieux.’ 
Het waar gebeurde verhaal over een kloostergemeenschap in de Maghrebijnse bergen 
tijdens de jaren ’90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische 
dorpsgenoten. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand 
in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de 
vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Het is een film die van begin tot 
eind blijft boeien. Wanneer: Woensdagavond, 24 november 2021, 19.30 uur. Waar: 
Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47a. Entree: € 10,= voor twee personen (incl. drankje). 
ds. Hugo Habekotté 
 
Bedankt! 
Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele kaartjes en lieve wensen die wij 
mochten ontvangen na de geboorte van ons eerste kleinkind. Het heeft deze 
generatiewissel (van ouders naar grootouders) voor ons extra bijzonder gemaakt. 
Uiteraard hebben wij uw gelukwensen aan de trotse ouders van Jona overgebracht.  
Vriendelijke groet, 
Hugo en Anja Habekotté  
 
Klimaatmars op 6 november 
Elders in deze Onderweg kunt u de oproep lezen om mee te lopen met de 
klimaatmars in Amsterdam aanstaande zaterdag. Het zou leuk zijn om met een 
aantal enthousiastelingen uit onze wijk daar naar toe te gaan. Dan kunnen we met 
korting reizen. Meld u aan en bel mij vervolgens voor het samen reizen.  
Pieter Wapenaar tel. 06 48489932 
 
Oud Papier Actie 
Op zaterdag 6 november staan de containers weer op de stoep van het 



Kerkcentrum Holy en daar 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!! 
 
Vóór de containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven. 
Daar de papierprijs nog steeds zeer hoog is (€ 118,50/ton) kunnen wij véél kilo’s 
goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 
Opbrengst: september: 3.020 kg - € 357,87 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 6 november, 
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


