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Diensten 
Aanstaande zondag, 5 december, zal Ds. Hans Mast bij ons voorgaan in het 
Kerkcentrum. Fijn dat onze voormalige wijkpredikant weer een keer in ons midden is. 
De dienst begint om 10:00 uur. 
Op 12 december is Ds. Hugo Habekotté weer onze voorganger. 
Ik wens u alvast goede vieringen toe. 
 
Corona 
Het is lastig om actueel te schrijven over de situatie rondom de maatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. Op dit moment hanteren we de 
anderhalve meter afstand in de kerkruimte en dragen we een mondkapje bij het 
binnenkomen, verplaatsen en weggaan in de kerk. Laten we ook de handhygiëne 
zeker niet vergeten bij het binnenkomen van de kerk. Volgt u de aanwijzingen van de 
kerkenraadsleden op. Zij wijzen ook uw zitplaats aan. Bij anderhalve meter afstand 
kunnen er ongeveer 80 personen in de kerkruimte. Mocht dit aantal worden gehaald 
en er is nog aanloop van bezoekers, dan kan het zijn dat u verzocht wordt om terug 
te gaan naar huis. Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst. 
Heeft u klachten die kunnen wijzen op een corona-infectie (hoesten, verkouden, 
koorts, e.d.), blijft u dan thuis! 
Onze vieringen zijn altijd live te volgen via ons Youtube kanaal PWH Vlaardingen, 
ook te bereiken via de website www.pknvlaardingenholy.nl. 
 
Het kan zijn dat de maatregelen tussentijds worden aangepast. Houdt u daarom altijd 
de website in de gaten. Ook in Onderweg wordt dit gepubliceerd. 
André Betsema 
 
Even terugblikken… 
op de gedachtenisdienst van zondag 21 november. Wat is het door velen weer als 
waardevol ervaren om in woord, symbool, muziek en ritueel met elkaar stil te staan 
bij alle gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Heel fijn was 
het dat de cantorij na lange tijd weer medewerking verleende. Hun lege stoel met 
daarop zes rozen, symbool voor de zes leden die zij in Coronatijd verloren, maakte 
indruk, net zoals het prachtige liturgische bloemstuk met daarin de schalen waarop 
de steentjes met de namen lagen. Het is elk jaar een beladen dienst met veel emotie 
bij nabestaanden, maar ook een dienst die als betekenisvol wordt ervaren, ook door 
ons als voorgangers. Wij willen iedereen bedanken die bij heeft gedragen aan deze 
viering. 
Ds. Hugo Habekotté, Loes Hössen en Petra Nijboer  
 
Write for Rights 
Elk jaar organiseert Amnesty rond 10 december (de dag van de rechten van de 
mens) wereldwijd een schrijfactie, waarbij zo’n 10 slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen centraal staan. 
Ook dit jaar heeft Amnesty individuele schrijfpakketten gemaakt. Daar zit alles in wat 
nodig is om aan deze schrijfactie mee te doen: informatie, voorbeeldbrieven., 
schrijfpapier en een pen. Het is de bedoeling dat de brieven worden geschreven en 
ondertekend. De schrijfpakketten kunnen worden opgehaald op zondag 5 december  
bij de stand van Amnesty in de kerk en op zondag 12 december kunnen  

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


de pakketten weer worden ingeleverd. Een idee om met elkaar thuis of met vrienden 
deze brieven te schrijven! Amnesty Vlaardingen zorgt er voor dat de brieven bij het 
hoofdkantoor worden bezorgd. 
U kunt altijd contact opnemen met Ria Witvoet (tel:4742031; rwit@hetnet.nl) 
Worden de coronaregels zo dat we niet meer naar de kerk kunnen, maar  
je/u wil (natuurlijk!!!)toch meedoen aan deze schrijfactie: neem contact op met Ria 
Witvoet en het schrijfpakket wordt bezorgd. 
Ria Witvoet 
 
Kaarsen en kaarten… 
Denkt u ook nog even aan de Amnesty kaarsen en kaarten?!!. 
Op de site van Amnesty www.webshop.amnesty.nl zijn de producten te bekijken. U 
kunt de bestelling plaatsen via de plaatselijke Amnesty groep: 
www.vlaardingen.amnesty.nl o.v.v. naam en adres. Als service bieden we u aan de 
bestelde producten bij u thuis te bezorgen. 
Ria Witvoet 
 
Bedankt! 
Tot mijn grote verrassing kreeg ik op zondag 14 november de bloemengroet 
vanuit de gemeente. Voor dit meeleven hartelijk dank! 
Het deed mij goed na spannende weken en een geslaagde operatie, zodat ik ook in  
de dienst weer erbij kon zijn. 
Joop Immerzeel 
 
Bedankt 
Graag wil ik, ook namens de kinderen, een ieder hartelijk bedanken voor het warme 
medeleven en de vele bemoedigende kaarten die we tijdens de korte ziekteperiode 
en na het overlijden van mijn lieve Nel, onze lieve moeder, oma en oude oma 
mochten ontvangen. Het heeft ons getroost en verwarmd. 
Koos Bot 
 
Wij gedenken Petrus Coenradus van Campenhout (overleden op 19 november, 
86 jaar , Louise de Colignylaan 145). 
Peet – zoals ieder hem kende, was een goedhartig mens. Soms wat op zichzelf, 
teruggetrokken. Zijn gevoelens uiten vond hij lastig. Hij was tevreden met weinig en 
hield van zekerheid en eenvoud. Daarbij dacht hij eerder aan een ander dan aan 
zichzelf. Hij was een man die liever gaf dan dat hij ontving.  
Geboren en opgegroeid in Vlaardingen emigreerde hij met zijn ouders en broers en 
zus naar Australië. Dat was een bestaan van hard werken. In Nederland leerde hij 
zijn vrouw kennen met wie hij in Australië trouwde. Daar kregen zij de oudste twee 
kinderen. Terug in Nederland kwamen er nog drie kinderen bij en later de 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een lieve, zorgzame en bezorgde man en 
vader was hij en een trotse, geïnteresseerde opa. 
Met zijn vrouw heeft hij mooie tijden meegemaakt en tijden van diep verdriet. 
Zij verloren hun jongste dochter die in Londen om het leven kwam door een misdrijf 
en later een kleinzoon die niet meer verder kon met leven. Het laatste half jaar was 
zwaar voor hem. Hij leverde in aan krachten in alle opzichten. Hij kwam in het 
ziekenhuis terecht waar hij na een waardevol afscheid overleed.  

tel:4742031
mailto:rwit@hetnet.nl
http://www.webshop.amnesty.nl/
http://www.vlaardingen.amnesty.nl/


Zaterdag 27 november was het afscheid op begraafplaats Holy. Peet was een 
gelovig man die steun had aan zijn geloof. Dat zijn allernaasten die steun ook mogen 
ervaren in deze tijd, bidden wij hen toe. 
Petra Nijboer  
 


