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Zondag 9 januari mag ik voorgaan. Zowel in het alternatieve rooster als in het 
gemeenschappelijk leesrooster staat de doop van Jezus in de Jordaan centraal en 
gaat het ook over de plek die Johannes de Doper inneemt. Ik volg het 
gemeenschappelijk leesrooster deze zondag waarin Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 16-
16 en 21-22 de lezingen zijn.  
Uiteraard zal het een viering zijn zonder de fysieke aanwezigheid van kerkgangers, 
maar we zijn verbonden via livestream en aan de enkele aanwezige medewerkers 
wordt gevraagd om te zingen. De doop markeert een nieuw begin. Mooi dat de doop 
van Jezus traditiegetrouw een plek heeft aan het begin van een nieuw kalenderjaar. 
Een begin van een nieuw jaar…laten we hopen dat het een jaar wordt met veel 
mooie momenten én van lichtpuntjes in lastige tijden. 
Over lichtpuntjes gesproken…Voor de kerstnachtdienst wilde ik enkele gedichten 
lezen van Joke Verweerd. Ik mailde naar haar voor toestemming en ik kreeg deze 
van harte. Ze stuurde me ook haar kerstgroet en schreef daarover: ‘misschien ook 
nog bruikbaar, dan heb je wel een primeur te pakken’ met daarachter een vrolijke 
emoticon van een lachend gezichtje. Tijdens de kerstnachtdienst heb ik deze niet 
gebruikt, maar het is wel mooi om deze alsnog op deze plek te delen. 
Verder maak ik graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de 
lieve kerst- en nieuwjaarswensen die Frank en ik mochten ontvangen via brievenbus 
of mailbox. Voor u en jou vrede en alle goeds voor 2022. 
Petra Nijboer  
 

Wachten 
 
Wachten… 
Afwachten… 
Verwachten… 
 
We wachten maar, de klok tikt traag. 
Is er nog hoopvol nieuws vandaag? 
Wachten is een treiterwoord. 
Tempo, ritme raakt verstoord. 
 
Afwachten kan twee kanten op: 
goed of slecht, geluk of strop. 
We voelen ons onrustig dan, 
want knutselen graag zelf het plan. 
 
Het tij verloopt… Geen overzicht. 
Verlies de moed niet, zoek het Licht! 
Geloven dat een wonder kán, 
dáár wordt je hart mooi rustig van! 
 
Joke Verweerd 

 
Bezoek kerkdiensten 



Zoals u weet zijn vlak na het verschijnen van de vorige Onderweg de maatregelen 
die de verspreiding van Corona moeten tegengaan weer aangescherpt. Hoewel we 
een open, naar buitengerichte gemeente willen zijn, hebben we toch moeten 
besluiten om de voorschriften te volgen en worden er tot nader moment geen 
gemeenteleden toegelaten in de vieringen. Alle vieringen zijn alleen via onze 
livestream te volgen. De link daar naar toe staat op onze website. Zodra er 
versoepelingen mogelijk zijn, zullen we dat bekend maken via deze website en 
natuurlijk via Onderweg. 
André Betsema 
 
Nieuwjaarswens 
Lieve mensen – zo begint onze nieuwjaarswens die wij per email aan meer dan 
vijfhonderd adressen hebben gestuurd. Mocht u deze wens niet ontvangen hebben, 
dan kunt hem vinden op de website van onze gemeente: 
https://www.pknvlaardingenholy.nl/. Wij wensen u en jullie een gezegend 2022. 
Fam. Habekotté  
 
Oud Papier Actie 

Ook in het nieuwe jaar staan wij natuurlijk weer met de containers op de stoep van 

het Kerkcentrum Holy en deze keer op zaterdag 8 januari.  

Daar 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. 

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

Tot ziens op zaterdag 8 januari! 

 
Wij gedenken Samuel Cornelis de Korte (Louise de Colignylaan 565, overleden op 
20 december, 105 jaar, ons oudste gemeentelid). 
Sam de Korte was muzikaal, vlijtig, actief, evenwichtig en was heel goed in 
administratie. Orgel spelen was zijn lust en zijn leven. Hij was een lieve, behoedzame 
en eerlijke man, met gevoel voor humor. Hij had een brede interesse, was leergierig 
en hield alles bij. Tot op hoge leeftijd was hij gezond en vitaal, waarvoor hij zeer 
dankbaar was. In 2011 overleed zijn geliefde vrouw Tennie.  
Kerkelijk bleef hij heel betrokken, maar zijn gehoor liet hem in de steek, waardoor 
kerkgang lastig werd, maar hij bleef op de hoogte en bleef bi ons horen. Zijn jaarlijkse 
traktatie op ijzerkoekjes rond zijn verjaardag was echt een traditie. Een paar weken 
voor zijn overlijden kwam in het ziekenhuis terecht met een logontsteking. Zijn laatste 
dagen waren zwaar. Sam was een diepgelovig mens, die niet bang was voor de 
dood. Hij was ervan overtuigd dat hij Thuis zou komen, dat klonk door in alle teksten 
die hij had uitgekozen voor zijn afscheid. Op 24 december was het afscheid op Holy. 
We denken aan zijn familie, neven en nichten die hem erg zullen missen en die hem 
bijstonden tot het laatst. Dat zij zich gedragen mogen weten door het geloof dat zo 
veel betekende voor hun oom Sam. 
Petra Nijboer  
 
In Memoriam 

https://www.pknvlaardingenholy.nl/


Op 22 december 2021 is in de leeftijd van 92 jaar overleden Wilhelmina Cornelia – 
Miep – van Dorp-Wapenaar.  
Miep woonde tot het laats in Drieënhuizen-Zuid en was weduwe van Izaäk – Ies – 
van Dorp. Uit de verhalen van haar kinderen leer ik Miep kennen als moeder, oma, 
overgrootmoeder en vriendin van velen. Zij hield van gezelligheid en haar gezin 
kwam op de eerste plaats. De kinderen vertellen over het koffiedrinken bij oma op 
zondagmorgen. Dat was haar moment van de week. De laatste jaren kreeg dementie 
meer en meer greep op haar leven. In de overdenking verwoord ik het als volgt:  
 

“De contouren van haar zorgvuldig opgebouwde leven 
vervagen, verwaaien, verdwijnen. 
Zoals de heldere vlam 
bij het opbranden van de kaars 
zich tegen het doven lijkt te verzetten, 
totdat er geen ontkomen meer aan is 
en het schijnsel van haar licht voorgoed verdwijnt.” (HMH, 2021) 
 

Het is het ‘voorbij’ van haar leven zoals wij dat ervaren. Sterker dan de dood is het 
leven dat ons wacht en waaraan zij door Jezus Christus haar Heer en Heiland deel 
mag hebben.  
Ds. H.M. Habekotté  
 
Coen van Woerkom 
Op 1e kerstdag is in de leeftijd van 84 jaar Coenraad van Woerkom overleden, hij 
woonde aan de Joke Smitkade. Voor veel Vlaardingers was hij bekend om de 
‘Emous Sportzaak’ die hij samen met zijn broer Mar runde.  
Geboren en getogen in Vlaardingen-Ambacht heeft hij na een onderbreking in de 
oorlogsjaren altijd in Vlaardingen gewoond. Vele jaren woonde hij met Greetje zijn 
vrouw aan de Kethelweg en kregen zij Remco als pleegzoon aan hun goede zorgen 
toevertrouwd. Trouw leefden zij mee met wijkgemeente Emmauskerk, later met de 
Bethelwijk, na hun verhuizing naar de Populierendreef met Holy-Midden, totdat het 
Kerkcentrum hun geestelijk onderdak werd. Helaas werd kerkgang door de ziekte 
van Parkinson de laatste jaren onmogelijk gemaakt.  
Hij was als kerklid ‘een stille in den lande’, geen man van grote woorden. Op 
Oudejaarsdag hebben wij na een dienst van Woord en gebed hem op begraafplaats 
Holy ter aarde besteld. Moge God zijn vrouw, zoon, schoondochter, kleindochter, 
broer en verdere familie met zijn troost en zegen nabij zijn. 
Ds. Hans Mast 
 
 
 


