
Kopij Onderweg – Maandag 13 december 2021 – Wijkberichten Holy 
 
Kerkdiensten de komende weken 
In het kort een overzicht van de vieringen in de komende 3 weken: 
zondag 19 december, 10:00 uur, Ds. Hugo Habekotté 
vrijdag 24 december, 15:30 uur, Mw. Petra Nijboer (vooraf reserveren) 
zaterdag 25 december, 10:00 uur, Ds. Hugo Habekotté (vooraf reserveren) 
zondag 26 december, 10:00 uur, Dhr. Co Elshout 
zondag 2 januari, 10:00 uur, Ds. Hugo Habekotté 
 
Beste kinderen van de kindernevendienst, 
Helaas hebben we moeten besluiten dat de musical “Het plakboek van Geluk” niet 
door kan gaan. Door de coronamaatregelen besloten we al eerder om de musical 
niet live in de kerstmorgendienst op te voeren, maar vooraf op te nemen. De eerste 
oefensessies liggen inmiddels achter ons en wat hadden we een plezier! Door de 
oplopende besmettingen hebben we nu echter toch het besluit moeten nemen om de 
musical helemaal af te gelasten We proberen nog een alternatief voor de 
kerstmorgendienst te bedenken, maar op het moment dat ik dit schrijf, is dit nog niet 
bekend. Als er meer duidelijk is, zullen we het jullie via de groepsapp laten weten.  
Natuurlijk hopen we jullie allemaal a.s. zondag weer tijdens de online 
kindernevendienst te zien! Het is dan de vierde adventszondag en het thema is: “De 
toon is gezet”. De baby van Elisabet wordt geboren en Zacharias kan weer praten. 
Maar hij praat niet alleen, hij zingt! 
 
Tot zondag allemaal! 
 
Namens de kindernevendienstleiding, 
Henriëtte den Dekker-Hoeve 
 
Kerstavondviering 
De kerstavond viering van vrijdag 24 december wordt om 20.00 uur uitgezonden via 
ons YouTube kanaal, maar wordt al op vrijdagmiddag om 15.30 uur opgenomen, 
omdat wij vanwege de aangescherpte maatregelen na 17.00 uur geen activiteiten 
meer in de kerk hebben.  
Wel vinden we het fijn dat er – in tegenstellig tot vorig jaar- mensen bij aanwezig 
mogen zijn. Vanwege de huidige maatregelen zitten we vast aan een maximaal 
aantal kerkgangers. We verwachten wat belangstelling, vandaar dat u zich wel even 
moet aanmelden. U leest daar in deze wijkberichten nog meer over.  
Op kerstavond lezen we uit Jesaja 9 de verzen 1, 5 en 6 en uit Lucas 2: 1-20. Het 
zijn klassieke kerstavond lezingen. De Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor zal 
medewerking verlenen en Piet George Klootwijk zal het orgel bespelen.  
Vorig jaar rond deze tijd hoopte iedereen dat we dit jaar weer ‘gewoon’ zonder 
beperkingen kerst zouden kunnen vieren. Helaas is dat niet het geval. Ondanks dat 
hopen we met elkaar het licht van het kerstfeest te mogen ervaren. Het eeuwenoude 
verhaal heeft niets aan waarde verloren en heeft niets aan kracht verloren. Dat dit 
ons houvast mag zijn in deze tijd. 
We hopen op een waardevolle viering met elkaar.  
Petra Nijboer  
 
Kerstnachtcollecte 



Solidaridad is een van oorsprong kerkelijke organisatie. Van hulpverlening door 
middel van projecten, via het introduceren van Fairtrade certificaten en aandacht 
vragen voor de economische ongelijkheid, is Solidaridad zich gaan toeleggen op het 
in kaart brengen van productieketens.  
Solidaridad staat voor een duurzame productieketen. Van de boer tot op uw bord. 
Van de goudmijn naar het goud in uw telefoon. Door bijvoorbeeld het geven van 
trainingen, het begeleiden van spaargroepen of het lobbyen bij bedrijven en 
overheden zorgt Solidaridad ervoor dat boeren, mijnwerkers en arbeiders maximaal 
profiteren. 
 
Kleinschalige goudmijnbouw in Ghana 
In Ghana biedt kleinschalige mijnbouw werk aan naar schatting een miljoen mensen 
en ondersteunt ongeveer 4,5 miljoen mensen daar omheen.  
Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de 
goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Ze krijgen vaak minder 
betaald, kunnen veelal geen lening krijgen om hun bedrijf op te richten en worden als 
zwak gezien.  
Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met hulp van Solidaridad de kans om 
met een microkrediet een eigen bedrijf op te zetten en op te komen voor hun rechten. 
Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en de gemeenschap vooruit. 
Helpt u mee om nog meer vrouwen deze gouden kans te geven? Via de 
kerstnachtcollecte op 24 december helpt u hen direct of via NL68 RABO0373 7394 
43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, Utrecht, o.v.v 
‘Solidaridad Kerstnacht Holy’ 
 
Meer lezen: kijk op www.pknvlaardingenholy.nl bij Solidaridad 
Pieter Wapenaar 
 
Kerstvieringen 
Vanwege de geldende maatregelen wordt de viering voor Kerstavond eerder op 
die dag opgenomen. U kunt hierbij aanwezig zijn. Aanvang 15:30 uur. De voorganger 
is Mw. Petra Nijboer. Omdat de cantorij medewerking verleent, is er plaats voor ca. 
55 personen. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar de scriba: 
scriba@pknvlaardingenholy.nl of even bellen naar 06-54687096 (bij geen gehoor 
graag voicemail inspreken). U krijgt bericht terug of u ook inderdaad aanwezig kunt 
zijn. Ook bij deze viering draagt u bij binnenkomst en verlaten van de kerk een 
mondkapje en houdt u anderhalve meter afstand! Denkt u ook aan de handhygiëne? 
De opname van de viering is diezelfde avond vanaf 20:00 uur beschikbaar via ons 
YouTubekanaal PWH Vlaardingen. 
 
Voor de viering van Kerstmorgen zijn ca. 80 plaatsen beschikbaar. Deze viering 
begint om 10:00 uur. Ds. Hugo Habekotté is dan de voorganger. Ook hierbij kunt u 
aanwezig zijn wanneer u zich vooraf opgeeft bij de scriba: 
scriba@pknvlaardingenholy.nl of even bellen naar 06-54687096 (bij geen gehoor 
graag voicemail inspreken). U krijgt bericht terug of u ook inderdaad aanwezig kunt 
zijn. Ook bij deze viering draagt u bij binnenkomst en verlaten van de kerk een 
mondkapje, houdt u anderhalve meter afstand en ontsmet u uw handen bij 
binnenkomst. 
 
De viering op zondag 26 december is zonder reserveren toegankelijk. Voorganger is 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
mailto:scriba@pknvlaardingenholy.nl?subject=Bijwonen%20opname%20viering%20Kerstavond
https://www.youtube.com/channel/UCckFecWPFyOEwN-d4zHwHtA
mailto:scriba@pknvlaardingenholy.nl?subject=Reserveren%20viering%20Kerstmorgen


dan Dhr. Co Elshout. Aanvang 10:00 uur. Ook hier gelden dezelfde maatregelen 
zoals we gewend zijn: Mondkapje, afstand houden en handhygiëne! 
Datzelfde geldt voor de viering op 2 januari 2022. Ds. Hugo Habekotté al dan onze 
voorganger zijn. Aanvang 10:00 uur 
 
Ondanks deze beperkende maatregelen wens ik u goede en mooie vieringen toe! 
Ook mag ik u allen, namens de Kerkenraad, Gezegende Kerstdagen en een mooi en 
vooral gezond 2022 toewensen! 
André Betsema 

 
Kerst 
‘Met ingehouden adem’, hiermee wordt de sfeer van de afgelopen Advent in een paar 
woorden aangeduid. Ingehouden adem, heeft iets van verwachting. Het is het ‘nog 
niet’ en ‘zou het al gebeuren?’ De stilte die roept om de jubel die straks zal losbreken. 
Ingehouden adem, zegt ook iets over de samenzang van de afgelopen weken. 
Ingetogen, sober – wat iets anders is dan ‘somber’. Natuurlijk, het moet vanwege de 
maatregelen, het is aan de andere kant ook de eenvoud die bij deze periode past. Hoe 
gezellig de ‘Jingle bells’ en andere Kersttoppers ook klinken. In de tijd van Advent 
weten de herders van niets; zijn de engelen buiten gehoorafstand nog aan het oefenen; 
en is voor de wijzen uit het Oosten de hemel hetzelfde als gisteren en de dag ervoor. 
Pas in de Kerstnacht gaat de hemel open en Eerste Kerstdag ademt de wereld op. 
Engelen zingen uitbundig, herders verlaten opgetogen de stal, wijzen bepakken hun 
dromedarissen. En wij […]? Helaas houdt Corona zich niet aan het kerkelijk jaar en zal 
het ‘Nu zijt wellekome’ en elk ander lied weer ingetogen worden gezongen. Aan de 
andere kant, wie komt er nu tijdens kraambezoek met veel kabaal de kinderkamer 
instormen? Dus ook met Kerst ingetogen en nu om het kindje in de kribbe niet te storen 
in zijn slaap. En wie weet mag als we straks de stal verlaten, het Goede Nieuws weer 
luidkeels klinken. Voor iedereen hele fijne en vooral gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig 2022 toegewenst.  
Hugo en Anja Habekotté  
 
Goede wensen 
Het is niet zo gemakkelijk, de tijd waarin we nog altijd leven. Soms kom je dan 
zomaar een tekst tegen die je even raakt, die je even optilt. Dat gebeurde met mij 
toen ik onderstaande tekst tegen kwam. Op deze plek deel ik dit prachtige lied 
(Zingenderwijs 36) graag met u en jou.  
 
Donker zijn soms mensendagen 
als de onmacht hoop weerspreekt. 
Nergens sporen van een teken 
dat de ban de wanhoop breekt. 
In de diepte het verlangen 
om die stem weer te verstaan, 
aangeraakt, gewenkt te worden 
en opnieuw op weg te gaan. 
Uitgezworven, vastgelopen, 
vaag dat heimwee naar het licht. 
Speurend naar het kleinste teken, 
van een droom, een vergezicht…… 
 



Mede namens Frank wil ik u en jou een mooie kerstperiode toewensen en vrede en 
alle goeds voor het jaar dat komt.  
Petra Nijboer  
 
Kerstliederen in Coronatijd 
Bram van der Borden heeft een compilatie van kerstliederen samengesteld en 
bewerkt onder de titel: ‘Kerstliederen in Coronatijd’. U kunt deze kerstliederen 
bekijken en luisteren via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. Ook bereikbaar via 
onze website www.pknvlaardingenholy.nl. 
 
Kanazondag 
Hoewel Kerst nog moet komen, kijken we al voorzichtig over de grens van het nieuwe 
jaar uit naar de volgende feestelijke viering: Kanazondag. Op zondag 16 januari 2022 
worden gemeenteleden die in 2021 een huwelijksjubileum hebben gevierd, in het 
zonnetje gezet. Voor deze dienst ontvangen de huwelijksjubilarissen een uitnodiging. 
Het koor Papaya onder leiding van Harm Jan Schenkel verleent haar medewerking. 
Aan u als gemeente willen wij vragen deze kerkdienst zoveel mogelijk via het inmiddels 
bekende Youtube-kanaal te volgen.  
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Oud Papier Actie: 

Ook volgend jaar staan wij natuurlijk op de 1e zaterdag van de maand weer met de 

containers op de stoep van het Kerkcentrum Holy. 

LET OP: op zaterdag 8 januari kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud 

papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. 

We houden nog steeds 1,5 mtr. afstand en vóór de containers staan er tafels, zodat 

u uw papier/karton veilig en makkelijk kunt afgeven. 

Daar de papierprijs nog steeds zeer hoog is, kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken 

om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 

Opbrengsten:oktober: 3.240 kg - € 383,94 en november: 3.700 kg - € 425,50 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud; 

en wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

Tot ziens op zaterdag 8 januari 2022! 

 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/

