
Kopij Onderweg – Maandag 28 maart 2022 – Wijkberichten Holy 
 
Aanstaande zondag, 3 april, zal Mw. Ds. Len Lefeber uit Zoetermeer bij ons 
voorgaan in de viering in het Kerkcentrum Holy. De week daarna, 10 april, is Ds. 
Hugo Habekotté onze voorganger. Zelf schrijft hij hieronder daarover. 
In de dan volgende Stille Week zijn er avondgebeden op maandag- dinsdag- en 
woensdagavond in het Kerkcentrum Holy. Op Witte Donderdag houden we met 
elkaar een eenvoudige maaltijd die wordt afgesloten met de viering van het Heilig 
Avondmaal. Ook op Goede Vrijdag is er een viering waaraan ook de cantorij zal 
meewerken. De Paaswake wordt gehouden op Stille Zaterdag. Aanvang van alle 
vieringen is 19:30 uur, behalve die op Witte Donderdag: 18:30 uur! 
U bent van harte welkom! 
Alle vieringen zijn ook live te volgen via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen, 
bereikbaar via onze website: www.pknvlaardingenholy.nl. 
André Betsema 
 
Bij de diensten 
Tijdens de afgelopen kerkdiensten in de Lijdenstijd hebben we uiteraard stil gestaan 
bij en voelden we ons verbonden met het lijden van de Oekraïense bevolking. De 
verwoesting die is aangericht zal ook na het beëindigen van het conflict diepe sporen 
nalaten. ‘Hoe kunnen wij als kerk en gemeente in deze moeilijke tijd van betekenis 
zijn voor de vluchtelingen.’ Is een vraag die ik tijdens één van de overdenkingen aan 
de orde heb gesteld. Echter als het daarbij blijft, is er uiteindelijk niemand mee 
geholpen. Graag denk ik met u en jullie in de komende weken na over de manier 
waarop we een begin kunnen maken of kunnen aansluiten bij initiatieven die al zijn 
bedacht. Misschien kunnen we – om maar iets te noemen, een ‘Oekraïnetafel’ maken 
in de hal van de kerk. Wie helpt mee?  
Tijdens de viering van Palmpasen, zondag 10 april wordt de nieuwe jeugdwerker Rob 
van Mourik ‘in dienst gesteld’ -zoals dat officieel heet. Bij deze viering zullen ook 
vertegenwoordigers van de andere wijkgemeenten van Vlaardingen aanwezig zijn. 
Aan u en jullie de vraag om een eigen corsage te maken. Dit kan van echte bloemen, 
maar ook van papier. Wees creatief en laat uw en jouw welkom aan de nieuwe 
jeugdwerker ‘zien’! 
De stille week zijn er van maandag tot en met zaterdag vieringen in de kerk. 
Informatie kunt u vinden op de website. 
Met Pasen gaan Petra Nijboer en ikzelf voor in een feestelijk dienst, die vooraf wordt 
gegaan door een Paasontbijt. Medewerking wordt verleend door de band Kaya. Wij 
zien er naar uit om u en jou te ontmoeten. 
ds. H.M. Habekotté 
 
Uitnodiging maaltijd op Witte Donderdag 14 april 2022 
In het Kerkcentrum Holy zal op Witte Donderdag 14 april 2022 een eenvoudige 
maaltijd worden gehouden, afgesloten met de viering van het Heilig Avondmaal.  
In deze viering zal ds. Hugo Habekotté voorgaan. Tijdens de maaltijd zal uitleg 
worden gegeven van de Pesachmaaltijd, waarbij de lijnen worden doorgetrokken 
naar het Heilig Avondmaal en het Paasfeest. 
U bent van harte welkom. De maaltijd begint om 18.30 uur. De kerk is open om 18.00 
uur. Ook de kinderen zijn van harte welkom. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten, die klaarliggen na de zondagsdienst van. 
27 maart, resp. van 3 en 10 april 2022. 
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Hebt u vragen dan kunt u bellen naar Wil Baris, tel. 010-4744811.                   
 
Tulpen in de kerk 
Ook dit jaar staan er op Eerste Paasdag (17 april 2022) weer bossen tulpen in het 
Kerkcentrum Holy. U kunt een bos tulpen meenemen voor iemand, die het in het 
afgelopen jaar moeilijk heeft gehad, ziek of eenzaam is geweest, bv. een 
gemeentelid, uw buurvrouw of buurman of een familielid. “Omzien naar elkaar”, dat 
willen wij met deze groet tot uitdrukking brengen. 
Namens de Wijkdiaconie Holy, 
Wil Baris.  
 
Paasontbijt 
Op eerste paasdag, 17 april, is er een paasontbijt voorafgaand aan de kerkdienst.                 
We starten om 08.30 uur. Het is de bedoeling dat iedereen iets voor het ontbijt 
meeneemt. De komende weken ligt er een intekenlijst in de hal, hierop kunt u ook 
aangeven wat u mee neemt. Bent u niet in de gelegenheid de lijst in te vullen, dan 
kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Gabriëlle Wijnstok 010-4744912. 
 
Selectie van bekende Paasliederen 
Bram van der Borden heeft voor deze Passie-en Paastijd een samenstelling gemaakt 
van bekende Paasliederen. Deze zijn te zien op ons YouTube kanaal: PWH 
Vlaardingen, ook bereikbaar via onze website www.pknvlaardingenholy.nl 
 
Oud Papier Actie 
Op zaterdag 2 april 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. 
Vóór de containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven. 
Daar de papierprijs nog steeds zeer hoog is (€ 116,25/ton) kunnen wij véél kilo’s 
goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas. 
Opbrengst: februari: 3.260 kg - € 378,98 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 2 april, 
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
Wisseling voorzitterschap kerkenraad per 1 mei a.s.  
Sinds september 2020 ben ik voorzitter van de wijkkerkenraad Holy. Vanwege 
corona was het vrijwel onmogelijk om als voorzitter zichtbaar te zijn en mensen te 
leren kennen. En net nu de coronapandemie, hopelijk voorgoed, duidelijk op zijn 
retour is en er weer mogelijkheden zijn om meer invulling te geven aan het 
voorzitterschap, stop ik er mee. Dat voelt niet goed en vraagt om enige uitleg. 
Inmiddels al bijna een jaar geleden ben ik benaderd om voorzitter te worden van het 
College van Kerkrentmeesters (CvK). Na lang wikken en wegen heb ik daar 
uiteindelijk ja tegen gezegd. Aanvankelijk was ik voornemens beide 
voorzitterschappen te combineren, maar heb uiteindelijk besloten dat niet te doen. 
Het risico op conflicterende belangen is (te) groot en daarbij, misschien nog wel 
belangrijker, is het niet verstandig om te veel hooi op de vork te nemen. Met ingang 
van 22 maart jl. ben ik de nieuwe voorzitter van het CvK. Mijn voorzitterschap van de 
wijkkerkenraad wordt per 1 mei a.s. beëindigd. Daardoor kan ik nog als voorzitter de 
bespreking van het rapport Toekomst Protestantse Gemeente Vlaardingen (meer 
informatie daar over kunt u verder in dit bericht lezen) voor mijn rekening nemen en 
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kan de nieuwe voorzitter per 1 mei a.s. aantreden. De kerkenraad is dan ook 
verheugd u te kunnen melden dat we Rinus Witvoet bereid hebben gevonden om per 
1 mei a.s. voorzitter te worden van onze wijkkerkenraad. Rinus heeft veel (kerkelijke) 
bestuurlijke ervaring en zal zich maximaal inzetten vanuit de opvatting dat het 
kerkenwerk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent onder meer dat 
ieder kerklid, mede op grond van zijn of haar ideeën en capaciteiten, “gevraagd” 
wordt een bijdrage te leveren aan de verschillende kerkelijke activiteiten. De 
kerkenraad heeft Rinus gevraagd deze taak voorlopig voor maximaal 1 jaar op zich 
te nemen en hoopt dat daarna een jongere man of vrouw deze taak op zich wil/kan 
nemen. Ook het rapport over de toekomst van de PKN Vlaardingen speelt hierbij een 
rol. Zo krijgt de huidige wijkkerkenraad bij realisatie van de beoogde wijzigingen in de 
bestuursstructuur van de PKN Vlaardingen een andere rol. Bij de komende 
besprekingen van het rapport (zie hierna) komt dit zeker aan de orde. 
Wat mijzelf betreft, hoop ik wel in de wijkgemeente actief te blijven. Ik denk daarbij 
aan de, tijdens de gemeenteavond in februari, door velen genoemde wens een 
gesprekskring of leerhuis op te starten. Samen met andere geïnteresseerden wil ik 
daar graag een bijdrage aan leveren. 
Gert-Jan Alberts 
 
Gemeentemiddag en -avond op 20 april over de toekomst van de PKN 
Vlaardingen. 
Al eerder hebben jullie in Onderweg kunnen lezen dat de Algemene Kerkenraad 
vorig jaar een commissie heeft ingesteld om de eerder opgestelde toekomstvisie 
(o.a. in het rapport krijtstrepen) verder uit te werken door aanbevelingen te doen voor 
een nieuwe bestuurs-en organisatiecultuur die de implementatie van nieuw beleid en 
de uitvoering daarvan mogelijk moet maken. Dit rapport heeft de mooie en 
betekenisvolle naam Bouwen op goede grond gekregen. De Algemene Kerkenraad 
heeft dit rapport inmiddels voorlopig vastgesteld. Voor de definitieve vaststelling op 9 
mei a.s. krijgen de wijkgemeenten, de wijkkerkenraden, de diaconie, de Windwijzer 
en het College van Kerkrentmeesters de gelegenheid zich hierover uit te spreken en 
met reacties te komen. De kerkenraad van onze wijkgemeente zal het rapport op 4 
april bespreken.  
 
Daarna krijgt onze wijkgemeente op woensdagmiddag 20 april (14.00 uur) en op 
woensdagavond 20 april (20.00 uur) de gelegenheid het rapport te bespreken. 
Inmiddels is het rapport openbaar en kan iedereen via www.pknvlaardingen.nl (onder 
het kopje: bespreking rapport BOUWEN OP GOEDE GROND) er kennis van nemen. 
Indien u niet de mogelijkheid heeft op deze manier kennis te nemen van het rapport, 
kunt u een papieren versie van het rapport aanvragen bij de scriba: André Betsema. 
Meer gedetailleerde informatie over de bijeenkomsten op 20 april kunt u lezen in de 
Onderweg van 15 april en is dan ook te lezen op de homepagina van de website van 
PKN Holy: www.pknvlaardingenholy.nl. 
Gert-Jan Alberts 
 
Bedankje (1) 
Lieve mensen, Blij verrast waren wij met de mooie bos bloemen van de kerk voor 
mijn ziekte, en de telefonische belangstelling en appjes. 
Namens ons hartelijk dank hiervoor het deed ons goed. Hartelijke Groet, 
Jan van Leeuwaarden. 
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Bedankje (2) 
Wij waren blij verrast met de bloemengroet van de wijkgemeente. Dat er aan je 
gedacht wordt hebben wij als heel positief ervaren. Hartelijk dank. 
Leo en Marijke den Hoedt 
 
Bedankje (3) 
Lieve medekerkgangers,  
Hierbij wil ik jullie allemaal, ook namens Marianne, heel erg bedanken voor de steun 
die wij krijgen tijdens mijn ziekte. Ik ben er nog lang niet, maar alle kaarten en 
telefoontjes en spontane gesprekken op straat doen ons heel erg goed. 
Hartverwarmend! Heel erg bedankt! Ik dank jullie uit de grond van mijn hart! 
Hartelijke groeten, 
Kees en Marianne Wapenaar 
 
In memoriam 
Op donderdag 17 maart 2022 is overleden Johanna Jacoba (Joke) van Tongeren – 
van der Kooij in de leeftijd van 86 jaar. In de hal van haar huis aan de Graaf 
Walramlaan 64, hangt keurig ingelijst, de merklap die haar moeder als kind heeft 
gemaakt. De lap zelf is door de jaren verkleurd, de stiksels in rood zijn helder en de 
letters en symbolen hebben de tijd doorstaan. 1913, het jaartal staat er op, haar 
moeder was toen tien jaar oud. Een ander object in de hal, de kapstok van haar 
vader. De versieringen in het hout zijn met de hand gestoken de twee horentjes 
staan voor zijn beroep, slager. De allereerste keer dat ik bij haar op bezoek ben 
staan we erbij stil. Door deze hal van het verleden kom ik haar leven binnen. Het 
wordt een ontmoeting die slechts enkele maanden zal duren. Des te meer bijzonder 
de indruk die zij op mij – en zo begrijp ik, op velen heeft achtergelaten, door haar 
positieve karakter. Ondanks de tegenslagen die zij in het leven heeft gehad, de vele 
ziekenhuisopnames die al in haar kindertijd zijn begonnen, ze ging niet bij de pakken 
neer zitten. ‘Het komt goed’ is haar vaste overtuiging. Ze had een open houding naar 
anderen en voor een luisterend oor kon je bij haar terecht. Op de kaart staat: ‘Als je 
in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.’ 
Het heeft iets van een merklap waarop zij de stiksels van haar liefde en aandacht 
heeft geborduurd. Blijvende herinnering aan wie zij voor velen is geweest. Wanneer 
ik haar hal uitloop, valt mij nog iets anders op. Een plankje met spijkers erin die met 
draden aan elkaar zijn verbonden. Het teken dat op deze manier verschijnt, het kruis 
en de woorden: geloof, hoop en liefde. Ook dat is hoe zij was. Zonder God en geloof 
zou haar leven niet compleet zijn.  
ds. H.M. Habekotté  


